MALİYE POLİTİKASI

ORTAK DERS

PROF. DR. BİNHAN ELİF YILMAZ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

ORTAK DERS

MALİYE POLİTİKASI

Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz

Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için
hazırlanmış bir ders notu
niteliğindedir.

ÖNSÖZ
1929 Büyük Buhranı’nın ardından Keynes’in Genel Teorisi ile önem kazanan maliye
politikası, günümüzde sosyal refah devleti anlayışı gereği devletin fonksiyonlarındaki artış
sonucu, daha geniş uygulama alanı bulmaktadır. Kamunun harcama, vergi ve borçlanma
araçlarının bileşimini en iyi şekilde kullanarak iktisat politikasının ulaşmaya çalıştığı istikrar,
kalkınma ve bölüşüm amaçlarına yönelen maliye politikası, fiyatlar genel düzeyi, faiz oranı,
tüketim, tasarruf, istihdam, dış ticaret hacmi gibi çeşitli makroekonomik değişkenler üzerinde
önemli etkiler bırakmaktadır.

I

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ........................................................................................................................................ I
KISALTMALAR ..................................................................................................................... IX
YAZAR NOTU ......................................................................................................................... X
1. DEVLETİN EKONOMİ İÇİNDEKİ ROLÜ: EKOLLER VE TEORİK ALTYAPI
DEĞİŞİMİ .................................................................................................................................. 3
1.1. Devlet Gerçekte Nedir? ....................................................................................................... 9
1.2. Devlet Müdahalesinde Ekoller ............................................................................................ 9
1.2.1. Merkantilizm .................................................................................................................... 9
1.2.2. Fizyokratlar .................................................................................................................... 10
1.2.3. Klasik İktisadi Ekol (Klasik Yaklaşım) ......................................................................... 10
1.2.4. Keynes ve Müdahaleci Devlet (Modern Yaklaşım) ....................................................... 11
1.2.5. Neo-Klasik İktisat .......................................................................................................... 11
1.2.6. Monetaristler .................................................................................................................. 12
1.2.7. Arz Yanlı Teori .............................................................................................................. 13
1.2.8. Kamusal Seçiş Teorisi .................................................................................................... 13
2. MALİYE POLİTİKASINDA TANIM VE KAVRAMLAR ............................................... 18
2.1. Ekonomik İstikrar .............................................................................................................. 24
2.1.1. Tam Kullanım ve Tam İstihdam .................................................................................... 24
2.1.2. Fiyat İstikrarı .................................................................................................................. 24
2.2. Gelir Dağılımında Adalet .................................................................................................. 27
2.2.1. Gelir Dağılımı Türleri .................................................................................................... 28
2.2.2. Gelir Dağılımının Ölçülmesi .......................................................................................... 28
2.3. İktisadi Büyüme ve Kalkınma ........................................................................................... 30
3. MALİYE POLİTİKASINDA KAPSAM, AMAÇLAR VE ARAÇLAR ............................. 36

II

3.1. Maliye Politikasının Konusu ve Kapsamı ......................................................................... 42
3.2. Maliye Politikasının Araçları ............................................................................................ 42
3.2.1. Kamu Harcamaları ......................................................................................................... 42
3.2.2. Vergiler........................................................................................................................... 43
3.2.3. Borçlanma ...................................................................................................................... 44
3.3. Maliye Politikasının Amaçları .......................................................................................... 45
3.3.1. Ekonomik İstikrarı Sağlamak ......................................................................................... 46
3.3.2. Gelir Dağılımında Adaleti Sağlamak ............................................................................. 47
3.3.3. Ekonomik Büyüme ve Gelişmeyi Sağlamak .................................................................. 47
3.4. Maliye Politikasının Amaçları Arası Çatışmalar .............................................................. 48
3.4.1. Ekonomik İstikrar ve Ekonomik Büyüme Amaçları Arası Çatışma .............................. 48
3.4.2. Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı Amaçları Arası Çatışma .................................... 48
3.4.3. Ekonomik İstikrar ve Gelir Dağılımı Amaçları Arası Çatışma ...................................... 49
4. ALTERNATİF MALİYE POLİTİKASI YÖNTEMLERİ ................................................... 54
4.1. İradi Maliye Politikası ....................................................................................................... 60
4.1.1. Konjonktürel Gelişmeleri Tahminde İsabet Sorunu....................................................... 60
4.1.2. Maliye Politikası Uygulamasında Gecikme Sorunu ...................................................... 60
4.2. Otomatik İstikrar Sağlayıcı Maliye Politikası ................................................................... 60
4.2.1. Otomatik Stabilizatör Olarak Kamu Harcamaları .......................................................... 61
4.2.2. Otomatik Stabilizatör Olarak Vergiler ........................................................................... 61
4.2.3. Otomatik Stabilizatörlerin Gücünün Sınırları – Mali Sürüklenme ................................ 63
4.3. Formül Esnekliği Yöntemi ................................................................................................ 63
4.4. Telafi Edici Maliye Politikası ........................................................................................... 64
4.5. Tedrici Maliye Politikası ................................................................................................... 64
4.6. Şok Maliye Politikası ........................................................................................................ 64

III

4.7. Kurala Bağlı Maliye Politikası .......................................................................................... 65
5. EKONOMİK İSTİKRAR VE MALİYE POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ ........................... 70
5.1. Keynesyen Gelir Belirleme Modeli ve Çarpan Analizi .................................................... 76
5.1.1. Reel Harcamalar Çarpanı (Kamu Harcamaları Çarpanı) ............................................... 77
5.1.2. Transfer Harcamaları Çarpanı ........................................................................................ 78
5.1.3. Vergi Çarpanı ................................................................................................................. 78
5.2. Denk Bütçe Çarpanı (Haavelmo Kuramı) ......................................................................... 80
5.3. Çarpan Analizinin Eleştirisi .............................................................................................. 81
6. EKONOMİK İSTİKRAR VE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ NİSBİ
ETKİNLİĞİ .............................................................................................................................. 86
6.1. Kapalı Ekonomide Para ve Maliye Politikalarının Nispi Etkinliği ................................... 92
6.1.1. Hicks – Hansen IS-LM Modeli ...................................................................................... 92
6.1.2. Etkin Para Politikası ....................................................................................................... 93
6.1.3. Etkin Maliye Politikası ................................................................................................... 94
6.1.4. Politika Karması ............................................................................................................. 95
6.2. Açık Ekonomide Para ve Maliye Politikalarının Nispi Etkinliği ...................................... 96
6.2.1. Mundell – Fleming IS-LM-BP Modeli .......................................................................... 96
6.2.2. Mundell – Fleming Modeli ve Sabit Döviz Kuru Sistemi ............................................. 96
6.2.3. Mundell – Fleming Modeli ve Serbest (Dalgalı) Döviz Kuru Sistemi........................... 97
7. ENFLASYON VE MALİYE POLİTİKASI ...................................................................... 102
7.1. Enflasyon ve Harcama Politikası .................................................................................... 108
7.1.1. Reel Harcamalar ........................................................................................................... 108
7.1.2. Transfer Harcamaları .................................................................................................... 108
7.2. Enflasyon ve Vergi Politikası .......................................................................................... 109
7.2.1. Gelir Vergileri .............................................................................................................. 109
7.2.2. Gider Vergileri ............................................................................................................. 110
IV

7.2.3. Servet Vergileri ............................................................................................................ 110
7.3. Enflasyon ve Borçlanma Politikası ................................................................................. 111
7.3.1. İç Borçlanma ................................................................................................................ 111
7.3.2. Dış Borçlanma .............................................................................................................. 112
8. DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI ..................................................................... 117
8.1. Durgunluk ve Harcama Politikası ................................................................................... 123
8.1.1. Reel Harcamalar ........................................................................................................... 123
8.1.2. Transfer Harcamaları .................................................................................................... 123
8.2. Durgunluk ve Vergi Politikası......................................................................................... 123
8.2.1. Gelir Vergileri .............................................................................................................. 124
8.2.2. Gider Vergileri ............................................................................................................. 124
8.2.3. Servet Vergileri ............................................................................................................ 124
8.3. Durgunluk ve Borçlanma Politikası ................................................................................ 125
8.3.1. İç Borçlanma ................................................................................................................ 125
8.3.2. Dış Borçlanma .............................................................................................................. 125
9. STAGFLASYON VE MALİYE POLİTİKASI ................................................................. 130
9.1. Stagflasyon Kavramı ve Enflayon-İşsizlik İlişkisi .......................................................... 136
9.2. Stagflasyonun Nedenleri ................................................................................................. 136
9.2.1. Yapısal İşsizlik ve Enflasyon ....................................................................................... 136
9.2.2. Rekabetçi Olmayan Emek Piyasaları ........................................................................... 137
9.2.3. Eksik Rekabet ............................................................................................................... 137
9.2.4. Gelir Bölüşümü Mücadelesi ......................................................................................... 137
9.2.5. Dış Ekonomik Koşullar ................................................................................................ 137
9.3. Stagflasyonla Mücadele Politikaları................................................................................ 138
9.3.1. Ücret ve Fiyat Kontrolleri ............................................................................................ 138

V

9.3.2. Sektörel ve Bölgesel Ağırlıklı Önlemler ...................................................................... 138
9.3.3. Para ve Maliye Politikalarına İlişkin Optimal Bileşim ................................................ 138
10. BÜTÇE AÇIKLARI, MALİYE VE PARA POLİTİKALARININ ÇATIŞMASI........... 144
10.1. Bütçe Açığı ve Finansmanı ........................................................................................... 151
10.1.1. Bütçe Açığını Açıklayan Teoriler .............................................................................. 151
10.1.2. Bütçe Açığı ve KKBG ................................................................................................ 153
10.1.3. Bütçe Açıklarının Finansmanı .................................................................................... 155
10.2. Hazine ve Maliye Politikası Uygulamaları ................................................................... 156
10.2.1. Hazinenin Fonksiyonları ............................................................................................ 156
10.2.2. Hazinenin Borç Yönetimi........................................................................................... 157
10.3. Merkez Bankası ve Para Politikası Uygulamaları ......................................................... 157
10.3.1. Senyoraj ...................................................................................................................... 158
10.3.2. Hazinenin Merkez Bankasından Borçlanması ........................................................... 158
11. GELİR DAĞILIMI VE MALİYE POLİTİKASI............................................................. 164
11.1. Gelir Dağılımında Adaletin Önemi ............................................................................... 170
11.2. Toplumsal Refah Fonksiyonları ve Gelir Dağılımında Adalet ..................................... 170
11.2.1. Paretocu Toplumsal Refah Fonksiyonu ..................................................................... 171
11.2.2. Faydacı Toplumsal Refah Fonksiyonu ....................................................................... 171
11.2.3. Rawlsçu Toplumsal Refah Fonksiyonu ...................................................................... 172
11.3. Gelir Dağılımında Adalet ve Kamu Harcamaları .......................................................... 172
11.3.1. Reel Harcamalar ......................................................................................................... 173
11.3.2. Transfer Harcamaları .................................................................................................. 173
11.4. Gelir Dağılımında Adelet ve Vergi Politikası ............................................................... 174
11.4.1. Vergide Adaletin Sağlanmasına İlişkin Yaklaşımlar ................................................. 174
11.4.2. Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkiler ............................................................ 178

VI

11.4.3. Vergiye Uyum ya da Uyumsuzluğun (Vergiden Kaçınma, Vergi Yansıması) Gelir
Dağılımına Etkisi.................................................................................................................... 180
11.5. Gelir Dağılımında Adalet ve Borçlanma Politikası ....................................................... 182
12. EKONOMİK BÜYÜME VE MALİYE POLİTİKASI .................................................... 187
12.1. Gelişmekte Olan Ülkelerin Genel Özellikleri ............................................................... 193
12.2. Ekonomik Büyümenin Özellikleri ve Çeşitleri ............................................................. 193
12.2.1. Durgun Büyüme ......................................................................................................... 194
12.2.2. Spontane Büyüme ...................................................................................................... 194
12.2.3. Planlı Büyüme ............................................................................................................ 194
12.2.4. Kapalı Büyüme ........................................................................................................... 194
12.2.5. Açık Büyüme.............................................................................................................. 194
12.2.6. Dengeli Büyüme ......................................................................................................... 194
12.2.7. Dengesiz Büyüme ...................................................................................................... 195
12.3. Ekonomik Büyümeyi Belirleyen Stratejik Faktörler ..................................................... 195
12.4. Ekonomik Büyüme ve Harcama Politikası ................................................................... 195
12.4.1. Reel Harcamalar ......................................................................................................... 196
12.4.2. Transfer Harcamaları .................................................................................................. 196
12.5. Ekonomik Büyüme ve Vergi Politikası ......................................................................... 197
12.5.1. Gelir Vergileri ............................................................................................................ 197
12.5.2. Gider Vergileri ........................................................................................................... 198
12.5.3. Servet Vergileri .......................................................................................................... 199
12.6. Ekonomik Büyüme ve Borçlanma Politikası ................................................................ 199
12.6.1. İç Borçlanma .............................................................................................................. 199
12.6.2. Dış Borçlanma ............................................................................................................ 200
13. EKONOMİK BÜYÜMENİN FİNANSMANI: İÇ VE DIŞ FİNANSMAN
KAYNAKLARI ..................................................................................................................... 206

VII

13.1. Dış Finansman Kaynakları ............................................................................................ 213
13.1.1. Dış Borçlanma ile Finansman .................................................................................... 213
13.1.2. Yabancı Sermaye Yatırımları ..................................................................................... 219
13.2. İç Finansman Kaynakları .............................................................................................. 220
13.2.1. İç Borçlanma .............................................................................................................. 220
13.2.2. Vergi Politikası ........................................................................................................... 223
13.2.3. Gönüllü Tasarruflar .................................................................................................... 224
13.2.4. Enflasyonist Finansman ............................................................................................. 225
14. TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASININ GELİŞİMİ (1980 – 2014) ......................... 231
14.1. 1980 Sonrası Ekonomi Politikalarında Dönüşüm ......................................................... 238
14.1.1. 24 Ocak 1980 Kararları - Ekonomi Politikalarında Dönüşüm ve Dışa Açılma ......... 238
14.1.2. Finansal Serbestleşme Süreci ..................................................................................... 241
14.1.3. 1994 Krizi – 5 Nisan Kararları ve Yansımaları.......................................................... 242
14.1.4. 2000-2007 Dönemi: Kasım 2000, Şubat 2001 Krizlerinden 2008 Küresel Krizine .. 244
14.1.5. 2008-2013: Küresel Kriz ile Geçen Yıllar ................................................................. 247
14.2. 1980 – 2007 Dönemi Kamu Kesiminde ve Finansmanında Gelişmeler ....................... 254
14.2.1. Ekonominin Genel Dengesi İçinde Kamu Kesimi Genel Dengesi ve Açıklar ........... 254
14.2.2. 1980 Sonrası Kamu Kesimi Genel Dengesi ve Açıklar ............................................. 256
14.2.3. Kamu Kesimi Borçlanma Gereğindeki Artışlar Ve Finansmanı ................................ 270
14.3. Küresel Kriz ile Geçen Yıllar: 2008’den Günümüze Kamu Kesiminde ve Finansmanında
Gelişmeler .............................................................................................................................. 273
KAYNAKLAR ....................................................................................................................... 282

VIII

KISALTMALAR
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YAZAR NOTU
Devlete düşen görevleri, faaliyetleri, ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan
etkileri takip etmek oldukça güçtür. Devletin faaliyetlerinin kamu ve özel kesim üzerindeki
etkilerine seyirci kalmamanızı, gelişmeleri yakından izleyebilmenizi ve iyi bir iktisatçı olarak
doğru kararlar alabilmeniz için maliye politikası dersi kapsamında başta elinizdeki eser olmak
üzere, iktisat politikalarına ilişkin kitap, makale ve köşe yazılarını düzenli bir şekilde
okumanızı tavsiye ederim.
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Giriş
Ekonomi tarihi boyunca çeşitli ekollerin devlete bakışı ve özellikle her ekolün devletin
ekonomiye müdahalesi noktasında felsefeleri farklıdır. Bu bağlamda çeşitli ekollerin kamu
harcamalarının artırılması, para-maliye politikalarına verdiği ağırlık, bütçe ve borçlanma
konularındaki görüşleri ve devletin ekonomiye müdahalesi noktasındaki fikirleri,
birbirlerinden farklıdır.

8

1.1. Devlet Gerçekte Nedir?
Devlet, toplum hâlinde yaşamanın vazgeçilmez ve kaçınılmaz bir sonucudur. O
nedenle soyut olmayıp, belirli sosyal koşullar altında ve belirli bir tarihsel konumda ortaya
çıkan somut bir gerçektir. Kavram olarak ortaya çıkışı insanlık tarihi kadar eski olsa da
modern devletin ortaya çıkışı, 16. yüzyıla rastlar.
M. Weber tanımlı modern devlet, devletin mekanizmalarını kategorize eder. Ona göre
devlet, sürekli işlemler yapan yaptırımcı bir siyasal örgüt, bu yaptırımları yerine getirmeye
araç olan idari personel ve fizik güç ve şiddetin meşru kullanımının tekel altına alındığı bir
düzendir.
Modern devletin, toplum ile olan ilişkisi içinde nasıl şekillendiğini tartışmak
mümkündür. Devlet, belirli bir toplumun tarihsel gelişmesinin belirli bir aşamasında, kendine
özgü düzen ve ilerleme anlayışını gerçekleştirmeye yönelik kurumsal bir siyasal iktidar
örgütüdür.
Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin ortaya çıkışlarının temeldeki nedeni, toplum
hâlinde yaşamanın bir sonucu olan kamusal ihtiyaçların karşılanması gereğidir. Bu tür
ihtiyaçlar, esas olarak devlet tarafından giderilir. Bilinen bu gerçeğe rağmen devletle ilgili
tartışmalar sürüp gider, devlet fonksiyonlarının nelerden ibaret olması gerektiği, hatta devlet
faaliyetlerine bir sınır çizilip-çizilemeyeceği sürekli olarak sorgulanır.

1.2. Devlet Müdahalesinde Ekoller
1.2.1. Merkantilizm
Devletin faaliyet düzeyi, yüzyıllar boyunca çeşitli faktörlerin etkisi ile değişikliğe
uğramıştır. 16. yüzyılın ortalarından 18. yüzyıla dek hâkim iktisat anlayışı olan merkantilizm
ile devletin ekonomiye müdahalesi önem kazanmıştır.
Yeni keşif ve icatların geliştiği bu dönemde feodalizm çökmüş ve ticari burjuvazi hem
güçlenmiş hem de siyasi açıdan önem kazanmıştır. Tarımsal ve feodal düzende, ticaret ve
sanayi devletine geçiş, güçlü, korumacı ve etkin bir devlet anlayışı ile mümkün olmuştur.
Merkantilizmde devletin gücü, devletin elindeki değerli maden stoku ve serveti ile ölçülür.
Değerli madenlerin önemi ve ihracatının teşvik edilip ithalatın engellenmesi gerektiği
savunulmuştur. Merkantilizme göre zenginleşmenin yolu, dış ticaret fazlası vermekten geçer.
Dış ticaret fazlası vermeye yönelik müdahaleci bir anlayış olan merkantilist düşüncede,
zenginliğin devamının sağlanabilmesi için para arzı artışı gerekli görülmüş, aynı zamanda
para arzı artışı için de dış ticaret fazlası verilmesi kaçınılmaz olmuştur. Söz konusu artış,
fiyatlar genel düzeyini yükselterek tüccar sınıfının zenginleşmesine katkı sağlamıştır. Gelir ve
istihdamı arttıran ve tüccarların da yararlandıkları kamu harcamaları, para arzı artışı ile
finanse edilmiştir.
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1.2.2. Fizyokratlar
18. yüzyılın ortalarında merkantilizme bir tepki niteliğinde ortaya çıkan ve klasik
iktisadın tohumlarını yerleştirerek kısa bir süre etkili olan fizyokrasi, doğal düzen anlayışını
benimsemiştir. Devlet faaliyetlerinin özgürlük üzerinde baskı yarattığını, o nedenle doğal
düzenin sürmesi için özel mülkiyete dayalı bir sistemin geliştirilmesi gerektiğini savunmuştur.
Fizyokratlara göre devlet, sadece bireysel özgürlüğü ve mülkiyet haklarını güvence altına
alacak hukuki altyapının oluşturulması görevini yüklenmeli, bunun dışında bir makine
düzeninde çalışan ekonomi içinde, aktif bir şekilde rol almamalıdır.
Fizyokratlar, ülkenin zenginliğini tarıma dayandırmışlar ve tarımsal iş gücünün
üretkenliğini kabul etmişlerdir. Kamu harcamalarının artmaması, minimal harcamaların
finansmanında da doğal düzenin serbest işleyişini bozan karmaşık ve çok sayıda vergi yerine,
sadece tek verimli sektör olan tarım üzerinden, tek bir verginin yeterli olacağını ileri
sürmüşlerdir. Fizyokratlara göre, toprak rantı üzerinden alınacak bu dolaysız verginin
uygulaması, kolay ve masrafsız olacaktır.

1.2.3. Klasik İktisadi Ekol (Klasik Yaklaşım)
20. yüzyılı, özellikle 1930’lardan bu yana sosyopolitik alanda karakterize eden en
önemli olay, kuşkusuz devlet anlayışında ve faaliyetlerinde meydana gelen değişikliklerdir.
Bir başka deyişle iktisadi düşünce akımlarında meydana gelen değişimler (örneğin 1929
Büyük Buhranı, İkinci Dünya Savaşı, savaşın yıkımının ardından yeniden inşası, nüfus artışı,
şehirleşme gibi olgular), devlet anlayışının değişmesinde önemli birer faktör olmuştur.
İktisadi ve mali literatürde belli görüşlerin ifadesinde klasik-modern ekonomi
(maliye) deyimlerinin kullanılarak bir ayrımın yapıldığı görülür. Klasik deyimi, 1936
tarihinden önceki, modern deyimi de bu tarihten sonraki dönemin görüşlerini belirtmek
amacıyla kullanılır.
A. Smith l776’da, çağdaş iktisadın ilk temel eseri olan Milletlerin Zenginliği (The
Wealth of Nations)’nde rekabetin, sanki bir görünmez elin yönlendirmesi gibi, bireyleri kendi
özel kârlarını izlerken, kamu çıkarını izlemeye de götüreceğini ileri sürmüştür.
1929 Buhranı’na kadar geçen sürede iktisadi ve mali politikalara hâkim olan görüş
çerçevesinde klasik iktisatçılar (A. Smith, D. Ricardo, J.S. Mill), devletin ekonomiye
müdahalesi konusunda hoşgörülü olmamış, “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler”
formülünün devlet anlayışındaki görüntüsü olarak, devletin tarafsız olmasını istemişlerdir.
Liberal devlet anlayışına dayanan minimal devlet, ekonomiye en az müdahale eden
sadece tam kamusal malları sunan devlettir. Klasik iktisatçılar devletin sadece savunma,
diplomasi, asayiş görevlerini yerine getirmesi, bir jandarma devlet olması gerektiği görüşü
etrafında hemfikir olmuşlardır. Onlara göre ekonomi fiyat mekanizması aracılığıyla, tüm
üretim faktörleri iş bularak kendiliğinden dengeye geleceğinden rekabet, ekonomiyi doğal
düzende ve dengede tutan temel koşul olarak kabul edilmiştir. Klasik sistemde faaliyet alanı
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sınırlandırılan devletin bütçesinin yıllık olarak denk ve rakamlarının da mümkün olduğunca
küçük olması gerekmiştir. Bütçe harcama rakamlarındaki bir artış, bütçe denkliğini bozacak,
açığın kapatılması için ek vergilere başvurulması da vergilerin saptırıcı etkilerini açığa
çıkararak yatırım, tasarruf ve emek arzı üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Bu şekilde
tarafsız olması gereken devletin bu yönü zedelenerek ekonomiye müdahalesi artacaktır. Öte
yandan vergi yerine borçlanmaya başvurduğunda da devletin ödünç verilebilir fonlar
piyasasında özel sektöre rakip olmasıyla faizler yükselecek ve özel firmalar kredi
piyasalarından dışlanacaklardır. Borcun finansman sorunu, gelecek nesiller üzerine yük
bırakacaktır.

1.2.4. Keynes ve Müdahaleci Devlet (Modern Yaklaşım)
Devletin ekonomiye müdahale etmesi bir rastlantı değildir. Tarihsel gelişimin
gerektirdiği siyasal, ekonomik, sosyal ve mali nedenlere dayanır.
Birinci Dünya Savaşı, pek çok ülkenin ekonomisine büyük yükler getirmiş, hem savaş
nedeniyle kamu harcamaları artmış hem de emisyonlar gerçekleştirilmiştir. Henüz savaşın
yaraları sarılmadan, 1929 yılında yaşanan Büyük Buhran sonrasında klasik ekolün buhranın
problemlerine çözüm bulamayacağı açığa çıkmıştır. O yıllarda buhranın sebeplerini açıklayan
ve çözüm önerilerine olan talebi karşılayan iktisatçı, J. M. Keynes olmuştur.
Keynes, klasik iktisatçıların para politikası ile ekonomiye müdahalesinin yeterli
olmayacağını, maliye politikası araçlarına da önem ve öncelik verilmesi gerektiğini ileri sürer.
Keynesyen devrim, makroekonomik bir değişken olarak bütçe açığı üzerine dikkatleri
çeker. Toplam talebin unsurları ve maliye politikası üzerinde önemle durur. Keynesyenlere
göre, resesyon döneminde bütçe denk olmak zorunda değildir. Bunun yerine konjonktürel
bütçe görüşü, yani konjonktür boyunca bütçenin ortalama olarak denk olması gereği, resesyon dönemlerinde açık, boom dönemlerinde fazlalık- bir mali davranış normudur.
Görüldüğü üzere bu anlamdaki devlet, artık 1930’lu yıllara kadarki dönemin tarafsız
devleti değildir. Modern devlet müdahalecidir, güçlü ulus-devlet olma özelliğine paralel
olarak devlet ekonomiye konjonktürün gerektirdiği müdahaleyi yapabilmek için mali
araçlarına hâkimdir. Çünkü piyasayı yönetmek ve piyasanın sağlayamadıklarını sağlamak,
ancak bu yolla mümkündür.

1.2.5. Neo-Klasik İktisat
Neo-Klasik yaklaşım, tüm dönemler için tam istihdam varsayımının geçerli olduğu, bir
uzun dönem analizidir. Bütçe açıkları ve borçlanmanın ekonomik etkileri, Keynesyen teoriye
karşı alternatif oluşturan neo-klasik ekol, ekonomide yaşam sürelerini göz önüne alarak
tüketimlerini planlayan, rasyonel ve ileri görüşlü bireylerin bulunduğu varsayımına dayanır.
Bu bireylerin bulunduğu toplumda kamu açıkları, vergileri daha sonraki nesiller üzerine
aktaran mekanizmayı çalıştırır.
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Neo-Klasiklere göre devlet, birey ve firmaların yanında, sosyal refah maksimizasyonu
amacıyla faaliyet gösteren, tarafsız ve organik bir varlıktır. Neo-klasik maliye teorisinin
kurucusu R.A. Musgrave kamu bütçesinin cari bütçe ve yatırım bütçesi şeklinde ele alınması
gerektiğini, yatırım bütçesinin açık verebileceğini, dolayısıyla borçlanma ile finanse
edilebileceğini ileri sürer.
Neo-Klasik teori, gerek maliye gerekse para politikalarının, bireylerin bu özelliği
altında etkinliğinin kalmadığını ileri sürer. Özellikle dönemsel olarak tekrarlanan
politikaların, bireyler tarafından alınacak karşı önlemlerle etkinsiz kalacağını belirtir. NeoKlasik teoriye göre, kamu açıklarının finansmanında borçlanma ya da vergi tercihi aynı
sonuçları doğurur. Her ikisinde de özel sektörden kamu sektörüne bir kaynak aktarımı söz
konusu olur. Devletin borçlanmaya gitmesi, kamu kesimi ile özel kesim arasında bir rekabete
yol açar. Yatırımlar için ayrılan kaynakların, kamu kesimi tarafından vergiler yolu ile
alınması, özel yatırımların faiz oranlarındaki değişmeye bağlı olarak dışlama etkisine
(crowding-out) uğramasına yol açacaktır.

1.2.6. Monetaristler
Açık bütçe politikası ile Birinci Dünya Savaşı sonrası ülkeleri ekonomik istikrara
kavuşturan Keynesyen teorinin başarısı, 1960’lı yıllara dek sürmüştür. 1973 yılındaki Petrol
Krizi’nin yanı sıra Avrupa ve ABD’de görülen stagflasyon, Keynesyen teoride öngörülen
önlemlerin yeni durumlarda pek etkili olamayacağı gerçeğini ortaya çıkarmıştır. O yıllarda,
talebe dayalı maliye politikası önlemlerinin enflasyonu önlemediği, hatta hızlandırdığı inancı
yerleşmiştir. Keynesyen görüşe göre bir tepki niteliğindeki monetarizm ve öncüsü M.
Friedman, kamu kesiminin küçültülmesi, enflasyonla mücadele için kamu harcamalarının
sınırlandırılması ve sıkı para politikası önlemleri ile gündeme gelmiştir. Monetaristlere göre
ekonomik yaşamı belirleyen temel faktör, parasal değişimlerdir ve para arzındaki bu
değişimler toplam talebi, üretimi, istihdamı ve nihayet fiyatlar genel düzeyini etkiler.
Friedman ve onun görüşündeki ekonomistler, kamu harcamalarının artışına ve
borçlanma mekanizmasına, devletin özel sektöre rakip olarak ödünç verilebilir fonlar
piyasasına girmesine ve sonuçta faiz oranlarının artarak özel yatırımların dışlanmasına
(crowding-out) sebep olması dolayısıyla karşıdır. Öte yandan bütçe açığının maliye politikası
kaynaklarından karşılanmasına da taraftar değildir. Çünkü para arzının bu şekilde artışı
enflasyonun hızlanmasına neden olur. Onlara göre enflasyonla mücadele için parasal
genişleme oranını azaltmak gerekir.
Friedman’a göre, genellikle hükûmetlerin oy maksimizasyonunu sağlayabilmek için
uyguladıkları popülist politikalar, para arzı artışına ve kamu açıklarına yol açar. Bu açıkların
finansmanı için başvurulan vergileri siyasal iktidarlar, toplumda reaksiyona yol açacağı için
pek tercih etmezler. Bunun yerine başvurabilecekleri iç borçlanma, faizleri arttırırken,
emisyon ise enflasyona neden olur.
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1.2.7. Arz Yanlı Teori
1970’li yıllarda Keynesyen ekole bir tepki niteliğinde ortaya çıkan Arz Yanlı Teori,
özellikle Amerika’da büyük ilgiyle karşılanmıştır. Zamanın başkanı Reagan’ın seçim
propagandasının temelini oluşturduğu için, bu ekolün dayandığı ekonomik uygulamalar,
Reaganomics olarak adlandırılmıştır. Arz yanlı iktisatçılara göre stagflasyonu önlemede aciz
kalan Keynesyen reçeteler, yerini arz yanlı iktisadın kamu harcamalarını azaltarak toplam
talebi sınırlayan, para arzındaki artışı yavaşlatan, tasarruf ve sermaye birikimini olumsuz
yönde etkileyen, vergi yüklerini hafifleten reçetelerine bırakmak zorundadır.
Arz yanlı iktisatçılar, vergilerin emek, tasarruf ve sermaye üzerindeki saptırıcı
etkilerini minimize etmek için vergi oranlarında indirimi, ekonomide rekabetin ve teknolojik
yeniliğin geliştirilmesi için devlet düzenlemelerinin sınırlandırılmasını tavsiye eder.
Böylelikle uygulanan vergi indirimleri yükümlü üzerinde olumsuz etki yaratmadığından, hem
vergi gelirleri düşmez hem de bütçe açıkları artmaz.
Ancak vergi indirimleri uygulanırken kamu harcamalarının aynı düzeyde
bırakılmaması, mümkün olan en düşük düzeyde tutulması da gerekir. Aksi durumda oluşan
açıkların borçlanmaya yol açması gibi bir olumsuzluk ortaya çıkar. Hatta oluşan bütçe açıkları
emisyon ile finanse edildiğinde, enflasyon kaçınılmaz olur.

1.2.8. Kamusal Seçiş Teorisi
Öncülüğünü J. Buchanan’ın yaptığı Kamusal Seçiş Teorisi, kamu harcamalarının
sınırının ve artışının anayasal hükümlerle belirlenmesi gerekliliğine dair görüşü savunur ve
böylelikle devletin ekonomiye müdahalesi, yasal çerçevede önlenmiş olur. Günümüzde mali
kural uygulamaları ile gündeme gelen bu teoride, siyasi karar alıcıların bütçe üzerindeki iradi
kararları, mali kurallar ile sınırlandırılmış olur.
Keynes’in önerdiği maliye politikası uygulamaları ile bütçenin açık vermesi ve borçla
finansmanı eleştiren Buchanan, kamu savurganlığının millî sermayeyi tahrip ettiğini,
politikacıların ahlak dışı bir finansman aracı olan açık finansmana aşırı yüklendiklerini ileri
sürmüştür. Keynesyen teorinin şekillendirdiği model, hem borcun gelecek nesil üzerindeki
yükü hem de gelecek nesillerin adeta geleceklerinin ipotek altına alınması açısından, Kamusal
Seçiş Teorisyenleri tarafından büyük eleştiri almıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, devlet kavramı çok yönlü bir şekilde ele alınmıştır. Maliye biliminin
çıkış noktası olan devletin ekonomiye müdahalesi, farklı ekoller itibarıyla incelenmiştir.
Tarihsel gelişim itibarıyla yapılan incelemede, fizyokratlardan merkantilizme, klasiklerden
Keynes’e ve günümüz hâkim iktisat ideolojisi olan neo-klasiklere kadar, tüm ekollerin
devlete, devletin bütçesine, mali araçlarına ve ekonomiye müdahalesine ilişkin görüşleri
aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Arz yanlı iktisadın temel önermeleri nelerdir?

2)

1929 Büyük Buhranı ile iktisadi düşüncelerde ne gibi değişimler yaşanmıştır?

3)

Klasik iktisatçılara göre devletin fonksiyonları neler olmalıdır?

4)

Monetaristlerin ekonomik istikrar koşulu nedir?

5)
Buchanan’ın görüşü doğrultusunda, devletin ekonomiye müdahalesi nasıl
sınırlandırılabilir?
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2. MALİYE POLİTİKASINDA TANIM VE KAVRAMLAR

18

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Ekonomik İstikrar
2.1.1. Tam Kullanım ve Tam İstihdam
2.1.2. Fiyat İstikrarı
2.1.2.1. Enflasyon
2.1.2.2. Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişki : Phillips Eğirisi
2.1.2.3. Stagflasyon
2.1.2.4. Deflasyon
2.2. Gelir Dağılımında Adalet
2.2.1. Gelir Dağılımın Türleri
2.2.1.1. Fonksiyonel Gelir Dağılımı
2.2.1.2. Kişisel Gelir Dağılımı
2.2.1.3. Sektörel Gelir Dağılımı
2.2.1.4. Bölgesel Gelir Dağılımı
2.2.2. Gelir Dağılımının Ölçülmesi
2.2.2.1. Lorenz Eğrisi
2.2.2.2. Dalton-Atkinson Ölçütü
2.3. İktisadi Büyüme ve Kalkınma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bu ünitede öğrendikleriniz dışında, sizlerin maliye politikasına ilişkin tanım ve
kavramlara ek olarak kullanabileceğiniz bir kavram var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ekonomik İstikrar

Gelir Dağılımında
Adalet

Ekonomik Büyüme,
Kalkınma

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Ekonomik istikrarı ve onu
oluşturan unsurları
kavrayabilmek.
Gelir dağılımında adaletin
sağlanmasına ve ölçülmesine
yönelik teknikleri
öğrenebilmek.
Ekonomik büyüme ve
kalkınmanın önemini ve
gerekliliğini açıklayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Enflasyon



Deflasyon



Resesyon



Depresyon



Stagflasyon



Phillips Eğrisi



Gini Katsayısı



Lorenz Eğrisi



Dalton-Atkinson Ölçütü
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Giriş
Bir ülkede uygulanan iktisat politikası, para ve maliye politikalarından oluşur. Para
politikası, millî gelirin para miktarı ve faizler yoluyla yönlendirilmesini amaçlar. Maliye
politikası ise vergiler, kamu harcamaları ve borçlanma araçlarını kullanarak ekonomik
istikrarın, iktisadi büyüme ve kalkınmanın, gelir dağılımında adaletin sağlanması amaçlarına
hizmet eder. Amaçların ve araçların ayrıntılı incelenmesine geçmeden önce, bu hafta, daha
sonraki konulara temel sağlamak amacıyla, maliye politikasına ilişkin bazı tanım ve
kavramlara yer verilecektir.
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2.1. Ekonomik İstikrar
1929 Büyük Buhranı, en önemli ekonomik sorunun istikrar olduğunu ortaya
çıkarmıştır. Ekonomik istikrara, hem tam istihdam hem de fiyat istikrarının bir arada
sağlanması ile ulaşılabilir. Bir ekonomide, fiyat istikrarı ve düzeyi ile tam istihdam ve tam
istihdam düzeyi arasında çok yakın ve güçlü bir ilişki mevcuttur.
Klasik iktisadi düşünceye göre ekonomik istikrar ile fiyat istikrarı eş anlamlıdır.
Çünkü klasik iktisatçılar ekonominin devamlı olarak tam istihdam düzeyinde dengede
olduğunu kabul ederler. Keynes, ekonominin devamlı bir şekilde tam istihdam düzeyinde
dengede olamayacağını, istihdam düzeyinin eksik istihdam, aşırı istihdam ve tam istihdam
düzeyinde gerçekleşebileceğini ileri sürmüştür. Böylece ekonomik istikrarın sağlanması için
sadece fiyat istikrarı değil, onun yanında tam istihdamın da gerçekleşmesi gerektiği fikri
benimsenmiştir.

2.1.1. Tam Kullanım ve Tam İstihdam
Tam kullanım, ekonomideki bütün kaynakların üretime sokulması olduğu hâlde, tam
istihdam, çalışmak isteyen herkesin iş bulması anlamına gelir. Ancak bir ekonomide, temel
üretim faktörlerinin tam kullanımı ve dolayısıyla tam istihdam denildiğinde, kaynakların
tamamının kullanılmakta olduğu anlamı çıkarılamaz. Çünkü iktisatçılar tam istihdamı işsizlik
oranının normal olduğu bir istihdam düzeyi olarak tanımlar. İktisatçılara göre normal işsizlik
oranı, hem friksiyonel hem de yapısal nedenlerden kaynaklanır ve %5-6 düzeyinde olduğu
kabul edilir.
Bir ekonomide tam istihdamın gerçekleşmesiyle millî gelir arasında çok yakın bir
ilişki bulunur. Çünkü tam istihdam sağlandığında, millî gelir maksimum düzeyde
gerçekleşmiş olur. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, normal işsizlik düzeyinde iş bulan ve
çalışan herkesin verimli işlerde çalışmış olması, millî gelir düzeyini etkileyen en önemli
faktörlerden biridir. Gerçekten tam istihdam, kişilerin verimli işlerde ve alanlarda istihdam
edilmeleri hâlinde daha büyük önem ve anlam kazanır.

2.1.2. Fiyat İstikrarı
Günümüz devletlerinin en büyük ekonomik problemi ve maliye politikasının en
önemli amacı, dengeli bir fiyat düzeyinin sağlanması ve korunmasıdır. Fiyat istikrarı ile ifade
edilen bir ekonomide ortalama fiyat düzeyinin altına ve üstüne doğru fiyat hareketlerinin
olmaması, o ekonomide dengeli bir fiyat düzeyinin bulunmasıdır. Ancak fiyatlar genel düzeyi,
ya sürekli yükselir ya da sürekli düşer. Birinci durum enflasyon, ikinci durum ise deflasyon
olarak isimlendirilir.

2.1.2.1. Enflasyon
Enflasyon, cari fiyat düzeyi üzerinde toplam talebin toplam arzı aştığı durumdur. Hızlı
ve sürekli enflasyon, her zaman ve her yerde parasal bir olaydır. Parasal olmayan nedenlerle
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fiyatlar artsa bile, para arzı artışı ile desteklenmeden enflasyon devam etmez. Kaynaklarına
göre üç çeşit enflasyondan bahsedilebilir.

Talep Enflasyonu: Toplam talebin, toplam arzdan fazla olmasıyla ortaya
çıkar. Bu enflasyon, çeşitli kaynaklarla beslenir. Kamu harcamalarının, açık bütçelerle ya da
vergi gelirleri dışındaki, örneğin özelleştirme gelirleri ile finanse edilmesi, devletin para
politikasını, gelişen bir ekonominin likidite ihtiyacını karşılamaktan ileri götürmesi ve kredi
hacminin kaydi para yaratması gibi. Tüm bu durumlar, sosyal tabakaların gelirlerini arttırır ve
harcamalar gelirin bir fonksiyonu olduğundan, toplam talep yükselerek enflasyon kendini
besler hâle gelir.

Maliyet Enflasyonu: Üretim girdileri içine giren kalemlerin birinde ya da
birkaçında fiyat yükselişlerinin genel fiyat düzeyini yükseltmesi ile ortaya çıkar. Örneğin;
ham madde fiyatları yükselebilir, iş gücü talebi iş gücü arzından hızlı artabilir, ücretlerdeki
artışlar verimlilikteki artışları aşabilir.

Fiyat Enflasyonu: Ekonomik hayatta fiyatlar her zaman serbest rekabet
piyasası kurallarına göre oluşmaz. Bazı malların fiyatları, bu malları üreten sektörlerin
özellikleri, devletin izlediği gelir dağılımı ve sosyal politika gibi politikaları bakımından,
siyasi nitelik taşırsa, fiyat enflasyonu baş gösterir. Örneğin; buğday, pancar, tütün, çay,
pamuk gibi tarım ürünlerinin fiyatlarının politik hedeflere göre belirlenmesi ile adı geçen
malların üreticilerine, bu malların piyasa fiyatı üzerinden gelir temin edilir.

2.1.2.2. Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Phillips Eğrisi
1958 yılında, İngiliz iktisatçısı A.W. Phillips’in yaptığı bir araştırmaya göre, işsizlik
oranı düşük olduğu zaman, parasal ücretlerdeki değişiklik oranı, artma eğilimi içine girer.
Bazı iktisatçılar, Phillips’in bu çalışmasına dayanarak enflasyonla işsizlik oranı arasında
negatif bir ilişki olduğunu ileri sürmüşlerdir. İşsizlik ve enflasyon (parasal ücretlerdeki
değişim oranı) arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye de literatürde Phillips Eğrisi adı verilmiştir.
1970’li yıllarda ortaya çıkan ve durgunluk içinde enflasyon diye tanımlanan
stagflasyon olgusu, enflasyon ve işsizliğin yapısal bir nitelik kazanması sonucu ortaya
çıkmıştır.
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Şekil 1: İşsizlik ve Enflasyon İlişkisi – Phillips Eğrisi

2.1.2.3. Stagflasyon
Ekonomik istikrarın ana amaçları olan fiyat istikrarı ve tam istihdamın
gerçekleşmediği durumu yansıtan stagflasyon, 1970’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Stagflasyonist
eğilimler, maliye politikasının sadece talebe ağırlık veren araçları ile önlenemez. Çünkü
maliye politikası, enflasyon ve durgunluğun aynı zamanda ortaya çıkabileceğini içermeyen bir
teori üzerine kurulmuştur. Enflasyon ile mücadelede alınan daraltıcı maliye politikası
önlemleri ile hasılada ve istihdamda düşüşler ortaya çıkarken, eksik istihdamla mücadelede
genişletici maliye politikası önlemleri sonucu, enflasyon oranı yükselir. Bu çatışma,
enflasyonun talep itişli değil, daha çok maliyet itişli olması hâlinde daha da belirginleşir.
Durgunluk içinde enflasyon olarak tanımlanan stagflasyonun nedenlerini ve onu
etkileyen unsurları analiz etmek çok önemlidir. Stagflasyon, yapısal işsizliğin enflasyonla
birleşmesi ile ortaya çıkabilir. Başka bir şekilde stagflasyon, rekabet esasına dayanmayan
emek piyasalarında ücretlerin aşağı doğru esnek olmaması ile, enflasyonist ortamda firmaların
kârlarının yükselmesi ile birleşerek ortaya çıkabilir. Ayrıca 1973 Petrol krizi, stagflasyonu
bizzat ortaya çıkaran bir nedendir.

2.1.2.4. Deflasyon
Deflasyon, fiyatlar genel düzeyinde sürekli düşüş olarak tanımlanır. Fiyatların daha da
düşeceği beklentisi, bireylerin harcama yapmasını engeller ve toplam talep daralarak, stoklar
birikir. Deflasyon yaygın işsizlik, firmaların eksik kapasite ile çalışmaları ve kapsamlı üretim
krizleri demektir. Deflasyonun yaşandığı bir ekonomide, piyasaya sürülen mallar alıcı
bulamaz. Bu durum stokları arttırır, yatırımları azaltır ve işsizlerin sayısında artış ortaya
çıkarır. Mal ve hizmetlerin fiyatlarında yaşanan sürekli düşüş, gelecek döneme ilişkin
olumsuz beklentileri güçlendirir. Deflasyon sonucunda devlet de vergi geliri kaybına uğrar.
Öte yandan reel ekonomide yaşanan olumsuzluklar, finansal piyasalara da yansır ve
yatırımlara yönlendirilemeyen atıl fonlar, spekülatif faaliyetlerde kullanılmaya başlar.
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Deflasyonun nedenleri de şu şekilde sıralanabilir: Tüketim harcamalarındaki
azalmalar, yatırım harcamalarındaki azalmalar, kamu harcamalarındaki azalmalar, ihracat
düşüşü, mal ve hizmet fiyatlarının daha da düşeceği beklentisi, para arzının gereği kadar
arttırılamaması ve bankacılık sektöründe kredi yetersizlikleri.
Resesyon (durgunluk), ekonomik faaliyetin yavaşlaması ve konjonktür düzeyinin
alçalmasıdır. Eğer alçalma şiddetli ve süreklilik arz eden bir yapıda ise, o zaman kriz söz
konusu olur. Resesyon, ekonominin iki çeyrek yıl üst üste küçülmesidir.
Deflasyon ile resesyon genellikle eş anlamlı kullanılmakla beraber, depresyon daha
farklı bir kavramdır. Toplam arz ile talep arasındaki dengesizlik önce durgunluğa, daha sonra
derinleşerek depresyona dönüşür. Depresyon (kriz), beklenmeyen ve öngörülmeyen bir zaman
diliminde ortaya çıkan, ortaya çıktığı yerden, makro ve mikro olumsuz etkiler yaratan
konjonktürel durumdur. Tarihte iz bırakan en önemli krizler, 1929 Büyük Buhranı ile içinden
geçmekte olduğumuz 2008 Küresel Krizi’dir.

2.2. Gelir Dağılımında Adalet
Gelir dağılımı, bir ekonominin toplam gelirinin ekonomi içindeki aktörler arasında
dağılımı olarak tanımlanabilir. Gelir dağılımında adalet, sosyal bir devletin ve iktisadi
kalkınmanın ön şartıdır. Büyüme ve kalkınmanın, bir toplumun hayat standardına ne ölçüde
yansıdığı ve artan refahın, toplumun değişik kesimleri arasında nasıl bölüşüldüğü de önemli
bir sorundur. Bu nedenle günümüzde, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan bütün ülkelerin
ortak sorunu, adil bir gelir dağılımının gerçekleştirilmesidir.
Gelir dağılımında adaleti siyasi, sosyal, ahlaki nedenlerin yanında, iktisadi açıdan da
gerekçelendiren neo-klasik iktisatçıların geliştirdiği Marjinal Fayda Yasası’na göre, gelir
arttıkça ona atfedilen değer azalır. Buna göre, toplumda yaşayan bireylerin, millî gelirden
sağladıkları faydaların toplamının, bir başka deyişle toplumsal refahın en çoklaştırılması,
ancak gelir dağılımında adaletin sağlanması ile mümkündür.
Neo-klasik iktisatçılara göre, tam rekabet ortamı ve rekabetçi piyasalarda kaynak
dağılımı etkindir ve bu dağılım sonucunda ortaya çıkan gelir bölüşümü de adildir. Bu görüşe
göre söz konusu dağılımı, pareto optimum kaynak dağılımıdır. Buna göre, bir kişinin
refahını azaltmadan, bir başka kişinin refahını artırmak mümkün değildir. Pareto optimal
kaynak dağılımı şu varsayımlara dayanır:
a)

Toplumsal refah, bireysel refahtan türer.

b)

Bireyin refahının değerlendirilmesi, yalnızca o bireye aittir.

c)

Fayda, sayısal olarak ölçülemez.

Görüldüğü üzere, pareto kaynak dağılımı bir çıktıdır ve gelir bölüşümü ile ilgilenmez.
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2.2.1. Gelir Dağılımı Türleri
2.2.1.1. Fonksiyonel Gelir Dağılımı
Fonksiyonel ya da bir başka deyişle faktörel gelir dağılımı, bir ülkede üretim sürecine
katılan üretim faktörlerinin yaratılan gelirden aldığı payı gösterir. Ücret, faiz, rant ve kârın
nasıl dağıldığını ifade eder. Dolayısıyla bu sınıflandırma, çeşitli sosyal sınıflar arasında millî
gelirin dağılımını belirleyebilmek için kullanılır.

2.2.1.2. Kişisel Gelir Dağılımı
Fonksiyonel gelir dağılımının bir sonucu olup, millî gelirin kişiler ve aileler arasında
nasıl dağıldığını ifade eder. Bireylerin ve tüketici karar birimlerinin, belli bir zaman diliminde
elde ettikleri gelir miktarını belirlemek için, kişisel gelir dağılımından yararlanılır.
Fonksiyonel gelir dağılımı ile beraber, kişisel gelir dağılımı arasındaki farkları belirlemek
mümkün olur.

2.2.1.3. Sektörel Gelir Dağılımı
Çeşitli sektörlerin millî gelirden aldıkları payı ifade eder. Bir başka deyişle tarım,
sanayi ve hizmetler sektörlerinin millî gelirden aldıkları paylar, bunların uzun dönemde
izledikleri patika, millî gelire olan katkıları, hangi sektörlerin millî gelir dağılımını nasıl
etkilediği ve sektörlerin nasıl teşvik edileceğini belirler.

2.2.1.4. Bölgesel (coğrafi) Gelir Dağılımı
Bir ülkenin çeşitli bölgeleri arasında, millî gelirin dağılımını ifade eder. Millî gelirin
bölgesel dağılımı, ülkede farklı bölgelerdeki bireylerin millî gelirden ne kadar pay aldıklarını
gösterir. Bölgeler arası millî gelir farkının az olduğu ülkeler, genellikle gelişmiş ülkeler
olmasına rağmen, bölgeler arası gelir dağılımının dengesiz olduğu ülkeler ise gelişmekte olan
ülkelerdir. Bölgeler arası millî gelirin dağılımı ne kadar dengesiz olursa, diğer bölgelerdeki
üretim faktörleri gelişmiş bölgeye doğru akışkanlık gösterir ve bu daha derin sorunlara yol
açar.

2.2.2. Gelir Dağılımının Ölçülmesi
Gelir dağılımına ilişkin pozitif sorunsal, millî gelirin toplumun değişik kesimleri
arasında nasıl dağıldığı ve eşitsizliğin boyutu ile ilgilenir. Normatif sorunsal ise, kabul
edilebilir bir gelir dağılımının ne olduğunun belirlenmesidir. Toplumun her kesimi, millî
gelirden eşit pay alamaz. Ancak, rakamsal bir ölçü olmasa da aşırı düzeydeki eşitsizlikler,
toplumda önemli sorunlara yol açar.
Pozitif açıdan gelir dağılımında eşitsizliği ölçme yöntemlerinden birisi Lorenz eğrisi,
diğeri de Dalton-Atkinson ölçütüdür.
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2.2.2.1. Lorenz Eğrisi
ABD’li istatistikçi Lorenz’in ileri sürdüğü Lorenz eğrisi, bir ülkede millî gelirin
toplumun değişik kesimleri tarafından elde ettikleri birikimli payları gösterir. Mutlak eşitlik
durumunda, toplumun en düşük gelir elde eden %10’u millî gelirin %10’unu, en düşük gelir
elde eden %20’si millî gelirin %20’sini elde eder. Mutlak eşitlikten sapma hâlinde en düşük
gelir elde eden örneğin %10’u, millî gelirin örneğin %10’undan daha azını elde eder.

,
Şekil 2: Lorenz Eğrisi
Mutlak eşitlik doğrusu olan OB doğrusuna yaklaşıldıkça, millî gelirin dağılımındaki
eşitsizlikler ortadan kalkarken, OB’den, OAB çizgisine doğru uzaklaşıldıkça eşitsizlikler
artar.

2.2.2.2. Dalton-Atkinson Ölçütü
Gelir eşitsizliklerine toplumların verdiği önem ve ağırlık birbirlerinden farklıdır ve
değer yargıları taşır. Dalton-Atkinson ölçütünde, bir toplumsal refah fonksiyonu varsayılır ve
çeşitli eşitsizlik ölçütleri bu fonksiyona göre yeniden sıralanır.
Bir toplumun mevcut gelir dağılımından mutlak eşitlik durumuna geçerken
vazgeçmeyi kabul ettiği gelir, Dalton-Atkinson eşitsizlik ölçütüdür. Örneğin; Rawlsçu
toplumsal refah fonksiyonu, toplumdaki en düşük refah düzeyindeki kişinin refahına bağlıdır
ve toplumda en düşük gelir düzeyindekilerin durumu iyileşmediği sürece, toplumsal refah
artmayacağından, burada mutlak eşitlik durumuna geçerken vazgeçilecek gelir yüksektir.
Oysaki faydacı toplumsal refah fonksiyonunda, toplumdaki tüm bireylerin faydalarının
toplamının maksimize edilmesi amaçtır ve burada mutlak eşitlik durumuna geçerken
vazgeçilecek gelir, daha düşüktür. Bu ölçütte, vazgeçilecek gelir, gelişmiş ülkelerde millî
gelirin 1/3’ü ya da ¼’ü kadar olabilir.
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Uygulamada başka eşitsizlik ölçütleri de mevcuttur. Örneğin; yoksulluk endeksi,
belirli bir gelirin altındaki nüfusun toplam nüfusa oranlanmasıyla elde edilir ve buradan
yoksulluk sınırı hesaplanır. Öte yandan yoksulluk farkı, yoksul kesimin, yoksulluk sınırının
üzerine çıkarılması için gelir transferi konusunda bilgi verebilen, bir başka eşitsizlik
ölçütüdür.

2.3. İktisadi Büyüme ve Kalkınma
Ekonomik büyüme, bir ülkedeki mal ve hizmetlerin reel olarak artması, millî gelire
artış olarak yansımasıdır. Niceliksel bir kavram olan ekonomik büyüme, tek başına toplumsal
refahın artması anlamına gelmez. O nedenle daha geniş ve niteliksel bir kavram olarak
ekonomik kalkınma kavramına ihtiyacımız vardır. Ekonomik kalkınma ise millî gelir artışı ile
beraber, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapıda meydana gelen olumlu dönüşümlerdir.
Dünyada, ekonomik yapılar itibarıyla ikili bir ayrım mevcuttur: gelişmiş ülkeler ve
gelişmekte olan ülkeler. Ekonomik büyümenin, daha çok gelişmiş ekonomiler için, ekonomik
kalkınmanın da gelişmekte olan ülkeler (ya da az gelişmiş ülkeler) için kavramsallaştırıldığı
görülür.
Bugünün gelişmekte olan ülkeleri, 2. Dünya Savaşı’nın ardından geri kalmış ülkeler
olarak tanımlanırken kavramın olumsuzluğunu gidermek amacıyla, az gelişmiş ülkeler
tanımlaması yerleşmiştir. Bu tanımlama, daha gelişmiş ülkelerin varlığını haklı çıkarır ve o
ülkelere referansla yapılır. Günümüze gelinceye dek, az gelişmiş ülkelere umut vermesi
açısından ve siyasi ilişkilerde kullanılması daha uygun bir kavram olduğundan, az gelişmiş
ülke yerine yerleşen kavram, gelişmekte olan ülkedir.
Gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmasının temel nedenleri,
bazı alt başlıklar hâlinde toplanabilir. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin, sağlıklı bir
büyüme yoluna girmesine engel olan başlıca iki faktör vardır. Bunlardan biri, söz konusu
ülkelerin yapısal bir sorunu olan millî gelir düzeylerinin düşüklüğü nedeniyle, yaşadıkları iç
tasarruf yetersizliğidir. Diğeri de petrol vb. bazı ham maddeler ve belirli ithal gerekleri
nedeniyle karşılaştıkları ödemeler dengesi açığıdır. Gelişmekte olan ülkelerde, bir yandan yurt
içi tasarruflar ile gerçekleştirilmek istenen yatırımlar arasındaki farktan doğan tasarruf-yatırım
açığı, öte yandan da kalkınma için zorunlu sermaye mallarının ithali yönünden gereken
ödemeler ile, o ülkenin yıllık döviz gelirleri arasındaki fark sonucu doğan dış ticaret açığı
ortaya çıkar.
Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde, tarım sektörünün payı ekonomi içinde yüksektir.
Nüfusun kırsalda yoğunlaşması, verimliliğin düşük olmasının yanı sıra, istihdam olanaklarının
darlığı da bu ülkelerin bazı diğer özelliklerindendir. Son olarak gelişmekte olan ülkelerde
altyapı yatırımlarının yetersizliği, hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme ve teknolojik gerilik de
uzun dönemde kalkınma hızının yükselmemesine neden olur.
Ekonomik büyüme oranını açıklayan iki yaklaşım vardır. Bunlardan birincisi neokeynesyen, ikincisi ise neo-klasik yaklaşımdır. Neo-keynesyen büyüme modellerini kuran ve
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geliştiren Harrod-Domar olmuş ve savaş sonrası yıllarda çeşitli ülkelerde, bu görüş oldukça
fazla ilgi çekmiştir. Neo-keynesyen yaklaşıma göre bir ekonomide büyüme hızını belirleyen
faktör, sermaye birikimidir. Bir başka deyişle büyüme hızı, sermaye birikimi tarafından
belirlenir. Neo-klasik büyüme modelinde ise büyümeyi belirleyen faktörler arasına, nüfus
artışı ve teknolojik değişimler de eklenir. O hâlde devlet ekonomiye kamu gelir ve giderleri
ile müdahale etmek suretiyle, arzu edilen büyüme hızını gerçekleştirmeyi veya uzun dönemde
ekonomide büyüme hızında meydana gelebilecek sapmaları düzeltmeyi sağlar.

31

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, maliye politikası dersimizde sıklıkla karşılaşacağımız tanım ve
kavramları öğrendik. Söz konusu tanım ve kavramların çıkış noktası, maliye politikasının
gerçekleştimeye çalıştığı amaçlardır. Bunlar; ekonomik istikrar, gelir dağılımında adalet,
ekonomik büyüme ve kalkınmadır.
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Bölüm Soruları
1)

Ekonomik istikrarı, alt başlıkları itibarıyla tanımlayınız.

2)

Phillips eğrisi nedir? Hangi istikrarsızlıklar çerçevesinde türetilmiştir?

3)
hangisidir?

Gelir dağılımının türleri nelerdir? Gelir dağılımında adaleti en iyi tanımlayan

4)

Bir toplumda gelir dağılımında adaletin boyutunu nasıl ölçebilirsiniz?

5)

Ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınmanın tanımlarını yapınız.
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3. MALİYE POLİTİKASINDA KAPSAM, AMAÇLAR VE ARAÇLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Maliye Politikasının Konusu ve Kapsamı
3.2. Maliye Politikasının Araçları
3.2.1. Kamu Harcamaları
3.2.2. Vergiler
3.2.3. Borçlanma
3.3. Maliye Politikasının Amaçları
3.3.1. Ekonomik İstikrarı Sağlamak
3.3.2. Gelir Dağılımında Adaleti Sağlamak
3.3.3. Ekonomik Büyümeyi ve Gelişmeyi Sağlamak
3.4. Maliye Politikasının Amaçları Arasındaki Çatışmalar
3.4.1. Ekonomik İstikrar ve Ekonomik Büyüme Amaçları Arası Çatışmalar
3.4.2. Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımında Adalet Amaçları Arası Çatışmalar
3.4.3. Ekonomik İstikrar ve Gelir Dağılımında Adalet Amaçları Arası Çatışmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Gelişmekte olan ülkelerde maliye politikasının hangi amacı gelişmiş ülkelerden
daha fazla önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Maliye Politikasının
Konusu ve Kapsamı

Maliye politikasına ilişkin
genel bir çerçeve
çizebilmek.

Maliye Politikasının
Araçları ve Amaçları

Maliye politikasının
amaçları ile araçlarını
kavrayabilmek.

Maliye Politikasının
Araçları ve Amaçları

Maliye Politikasının
Amaçları Arasındaki
Çatışmalar

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Maliye politikasının
araçlarının, hangi amaçlara
yönelik olarak
kullanılacağına karar
verebilmek.
Maliye politikasının
amaçlarından hangilerinin,
hangi dönem ve şartlarda
önceliğe sahip olduğunu
belirleyebilmek.

39

Anahtar Kavramlar


1929 Büyük Buhranı



Fonksiyonel maliye



Konjonktürel dalgalanma
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Giriş
İktisat politikaları daha adil bir gelir dağılımı, daha kalkınmış bir ekonomi ve daha
istikrarlı bir ekonomi gerçekleştirme yolunda hizmet eder. Bu şekilde makroekonomik
dengelere ulaşmak için uygulanacak iktisat politikasının seçilmesi gerekir. İşte elindeki
harcama, vergi, borçlanma gibi mali araçları ile istikrar, bölüşüm ve büyüme amaçlarına
yönelecek politikalardan en önemlisi maliye politikasıdır.
1929 Büyük Buhranı yaşanana ve Keynes iktisat sahnesine çıkana dek, bir ekonomide
istikrar, büyüme ve adil gelir dağılımı amaçlarına ulaşmada, kamu harcamaları, vergiler ve
borçlanmadan faydalanma, bu araçların büyüklük ve bileşimlerinde düzenlemeler yapma fikri
henüz oluşmamıştı. Maliye politikası, Büyük Buhran sonrasında önem kazanmaya başlamış,
günümüze gelene dek önemi ve etki derecesi giderek artmıştır.
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3.1. Maliye Politikasının Konusu ve Kapsamı
İstikrar, büyüme ve adil gelir dağılımı gibi belirli ekonomik amaçlara ulaşmada iktisat
teorisinin önerdiği politika araçlarının kullanılması, iktisat politikasıdır. Söz konu amaçlar,
bazen işsizlik oranının düşürülmesi, bütçe açığının kapatılması gibi daha spesifik hâle
gelebilir. Bu amaçlara ulaşmada maliye, para ve gelirler politikaları gibi politika araçları
kullanılır. Bu politikalar birbirlerinden bağımsız değildir. Herhangi bir ekonomik amaca bu
politikalardan biri ile ulaşılabilir. Hangi politikanın uygulamaya konacağına dair kararı, siyasi
karar alıcılar verir ve bazı araçlar doğrudan etkili olurken, bazılarında etki dolaylı olabilir.
Bir iktisat politikası aracı olan maliye politikası, belirli ekonomik ve sosyal hedeflere
ulaşmak için ekonomiye kamu müdahalesi aracılığıyla ve kamunun harcama, vergi ve
borçlanma araçlarını kullanarak ulaşılmasını sağlar. Maliye politikası sadece makroekonomik
değişkenleri değil, aynı zamanda özel kesim de dahil tüm ekonomik yapının değişik kesimleri
üzerinde etkilerde bulunur.
Günümüzde toplumların klasik devlet anlayışından gittikçe uzaklaşmaları sonucunda
devletin görevleri artmıştır. Özellikle sosyal refah devleti anlayışının ve refah ekonomisinin
gelişmesine paralel olarak daha önceleri devletin görevleri arasında sayılmayan ve
düşünülmeyen birçok faaliyet, devletin görevi sayılmaya başlanmıştır. Ancak içinde
bulunulan zamana, mekâna ve ekonomik şartlara göre bazı devlet görevleri daha önemli hâle
gelmiştir.

3.2. Maliye Politikasının Araçları
İktisat politikasının amaçlarından çok da farklı olmamak üzere maliye politikası tam
istihdam, fiyat istikrarı, ödemeler bilançosu denkliği, büyüme ve kalkınma, gelir dağılımında
adalet gibi amaçları gerçekleştirirken elinde etkin araçları bulunmalıdır. Devlet, millî gelirin
önemli bir unsurunu kamu harcamaları olarak ekonomiye aktardığı gibi kamu gelirleri
aracılığıyla da ekonomiden çeker. Öte yandan, kamu harcama ve gelirlerinin denksizliğinin
ardından iç ya da dış borçlanmaya giderek ilave finansman kaynağı yaratır.

3.2.1. Kamu Harcamaları
Kamu ekonomisinde aslolan, kamu ihtiyaçlarıdır. Çünkü kamu ekonomisi, bu
ihtiyaçların giderilmesi zorunluluğunun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kamu
ihtiyaçlarının giderilmesi esnasında kamu kesimindeki faaliyetlerin ürünü de kamu mal ve
hizmetleridir. İşte söz konusu kamu mal ve hizmetleri ile kamu harcaması arasında bir nedensonuç ilişkisi vardır. Kamu mal ve hizmetleri, mali planda harcama olarak tezahür eder ve
kamu harcamaları, bu faaliyetlerin mali plandaki parasal görüntüsüdür. Bu durumda kamu
harcamaları, devlet faaliyetlerinin bir fonksiyonu anlamına gelir.
Kamu harcamaları sadece devletçe yapılan değil, diğer kamu kuruluşlarınca da yapılan
harcamaları kapsar. Sıralayacak olursak; merkezî ve yerel yönetimlerin yaptığı mal ve hizmet
alımına yönelik tüketim harcamaları, sabit sermaye harcamaları, sübvansiyonlar, cari hibeler,
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sermaye transferleri, faiz ödemeleri, kamu iktisadi teşebbüslerine yapılan harcamalar, sosyal
güvenlik harcamaları, döner sermaye harcamaları negatif vergiler, devletin sahip olduğu
malların değerindeki düşmeler.

3.2.1.1. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılması
Kamu harcamaları, kamu hizmetlerinin parasal göstergesidir. Bu nedenle harcamaların
hizmetler arasında nasıl dağıtıldığının, hangi hizmetlere öncelik verildiğinin, bu hizmetlerin
topluma parasal maliyetinin ne olduğunun anlaşılabilmesi için harcamaların sınıflandırılması
gerekir.

İdari Sınıflandırma: Kamu harcamalarının en eski ve en çok kullanılan bu
sınıflandırılma şeklinde kamu harcamaları, idari teşkilata göre bölünür ve siyasi, idari ve
teknik birimler itibarıyla tespit edilmeye çalışılır.

Fonksiyonel Sınıflandırma: Fonksiyonel sınıflandırmada kamu harcamaları,
kamu hizmeti esasına göre sınıflandırılarak çeşitli kamu hizmetlerinin maliyetleri
belirlenmeye çalışılır.

Ekonomik Sınıflandırma: Kamu harcamalarının millî gelir üzerindeki etkileri
açısından ortaya çıkan sınıflandırma şeklidir. Buna göre kamu harcamaları; reel ve transfer
harcamaları olarak ikiye ayrılır. Reel ya da gerçek harcamalar, gelir yaratıcı kamu
harcamalarıdır ve devletin üretim faktörü satın almak için yaptığı harcamalardır ve yatırım
harcamaları ile cari harcamalar olarak ikiye ayrılır. Reel harcamalar, ekonominin bütünü
ile genel verimini doğrudan doğruya arttırmaya yaramayan kamu harcamalarına, cari
harcamalar veya tüketim harcamaları denilir. Yatırım harcamaları ise bütünü ile ekonominin
genel verimliliğini hâlihazırda veya gelecekte arttırmaya yarayan kamu harcamalarına denilir.
Devletin üretim faktörü satın almaksızın yaptığı kamu harcamaları, transfer
harcamalarıdır. Örneğin; emekli dul ve yetim aylıkları ile faiz ödemeleri gibi. Devlet bu tür
harcamalarla doğrudan üretim faktörü talep etmediği için, üretim faaliyetine doğrudan
katılmış olmaz. Ancak transfer harcamaları gelir dağılımını etkilediği için, gelir dağılımı
değiştikten sonra ve bu değişikliğin sonucu olarak ekonomide kaynak dağılımını etkiler.

3.2.2. Vergiler
Kamusal finansman, piyasa finansmanından farklıdır. Çünkü bölünebilen ve
pazarlanabilen mal ve hizmetleri üretenler, ürünlerinin faydasını elde etmek için bedelini
ödeyenlerden fiyat yolu ile tahsil edilir. Oysaki kamu kesiminde faydalar bölünemez ve bu da
pazarlanabilmesini engeller. O nedenle malı talep edenlere tahsis etmek mümkün olmaz ve
kamu kesiminde üretilen kamu mallarının finansmanı, kamusal finansmanın en önemli
kısmını oluşturan vergiler yolu ile karşılanır.
Kamusal finansman araçları çok çeşitlidir. Bunlar arasında cebire dayanan vergilerden
piyasa finansmanının temel aracı olan fiyata kadar, değişik nitelikte birçok kamu geliri türü
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vardır. Bunlar; vergiler, harçlar, resimler, şerefiyeler, parafiskal gelirler, para cezaları ve vergi
cezaları, mülk ve teşebbüs gelirleri, kamu borçlanmaları, para politikası ve para basmaktan
doğan gelirler ve sair gelirler (bağışlar, yardımlar, harp tazminatları ve ganimetler vs.)dir.
Vergi, devlet veya diğer kamu kuruluşlarının kamu hizmetlerini görebilmeleri için
toplumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerden, ödeme güçlerine göre, zora dayanarak ve
karşılıksız olarak aldığı iktisadi değerlere denir. Klasik devlet anlayışında meydana gelen
gelişmeler sonucunda devletin sosyoekonomik nitelikte önemli görevler yüklenmesi,
vergilerin kamu gelirleri içindeki rolünü ve önemini arttırmıştır. Piyasa ekonomisinin geçerli
olduğu ülkelerde, toplam kamu gelirlerinin %70-95’ini vergi gelirleri oluşturur. Sosyalist
ülkelerde ise verginin yerini, merkezî otoriteler tarafından belirlenen fiyatlar oluşturur.
Kamu hizmetlerinin görülmesi için harcanan ve kamu harcamalarının finansmanında
en çok başvurulan kaynak olan vergiler, toplumu oluşturan birey ve kurumlardan zorunlu
olarak alınır. Buradaki zorunluluk, hukuki zorunluluktur, yani bu tür kamu gelirlerinin
toplanabilmesi için mutlaka bir kanunun olması, yasal bir dayanağın bulunması gerekir. Vergi
ve benzeri gelirlerin, bu cebrilik niteliği ve bunların devletin egemenlik hakkına dayanarak
toplanması ilkesi, çağdaş maliye anlayışında yer alır ve anayasalarda hükme bağlanmıştır.
Toplumu oluşturan kişiler bakımından vergi, karşılıksız bir ödemedir. Vergi gelirleri,
kamu hizmetlerine, bireylerin elde ettiği faydalara bakılmaksızın harcanır. Bir başka deyişle
hiç kimse devlete verdiği vergi kadar kendisine kamu hizmeti sunulmasını isteyemez ve hiç
kimse, devletten aldığı kamu hizmeti kadar vergi vermek isteğinde bulunamaz. Bugün vergi,
devletten sağlanan faydalara ve karşılık esasına göre değil, ödeme gücüne ve iktidar ilkesine
göre alınır. O hâlde, devlet veya diğer kamu kuruluşlarından aldığı kamu hizmetlerinin
faydalarının saptanmasının bu açıdan önemi yoktur, zaten bu faydaları belirlemek mümkün
değildir. Vergi, devlet açısından kamusal bir alacak, yükümlüler açısından ise bir borçtur.

3.2.3. Borçlanma
Devlet, kamu harcamalarını normal gelirleriyle karşılayamadığında, iktisadi ve mali
politikanın gereği ya da savaş gibi olağanüstü hâller nedeniyle, özel sektöre veya yabancı
ülkelere borçlanmak suretiyle kamu geliri elde edebilir. Bu hâliyle kamu borçları, geçici bir
finansman aracıdır. Ancak borçlanmanın geçici olma niteliği de her zaman kesin değildir.
Devletler, borçlarından dolayı ödeme zorluğuna düştükleri zaman, bazen iç ve dış borçlarını
reddedebildikleri gibi borcun vadesini de uzatabilirler. Devletler kamu borçlarını yeni borçlar
alarak finanse ederlerse, borçlanma devamlı bir finansman aracı hâline dönüşür. Bütçe
açıklarının kapatılması için genellikle iç borçlanmaya gidildiği hâlde, büyük projelerin ve
altyapı harcamalarının finansmanı için ise dış borçlanmaya başvurulur.
Borçlanma konusunda klasik maliye anlayışı ile modern maliye anlayışı arasında
önemli farklar vardır. Klasik iktisatçılara göre borçlanma, vergiler gibi olağan bir finansman
kaynağı ve yöntemi değildir, olağanüstü bir gelir kaynağıdır. O hâlde ancak olağanüstü hâller
nedeniyle devletler borçlanmaya gidebilir; bir de gelecek nesillerin de yararlanacağı köprü,
baraj, liman vs. altyapı yatırımlarının finansmanı için borçlanmaya başvurulmalıdır. Kamu
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borçlanmaları yoluyla elde edilen gelirler, sadece bugünkü nesillerin yararlanacağı günlük
işler için harcanacak olursa, gelecek nesiller bu borçları faizleri ile birlikte ödemek zorunda
kalacaklardır. Böylece gelecek nesillere büyük bir borç yükü kalır. İşte devletin biriken borç
ve faiz taksitlerini ödeyemeyecek duruma düşmesi hâlinde, onun zayıflayacağı ve iflasa
gideceği, klasikler tarafından ifade edilmiştir.
Modern maliye görüşünün temsilcileri ve fonksiyonel maliyenin kurucusu ve
savunucusu olan A. P. Lerner, klasik maliyecilerin görüşüne katılmaz. Onlar, kamu
borçlanmasını da vergi gibi bir olağan gelir türü olarak kabul eder. Nitekim A. P. Lerner
fonksiyonel maliyeyi açıklarken, borçlanmanın geleneksel görüşü savunanların iddia ettikleri
gibi gelecekteki kuşaklar üzerinde yüklenmek istenen bir külfet olmadığını ileri sürer. Zira
herhangi bir nesil daha önce alınmış bir borcu ödüyorsa bunu, ödemenin yapıldığı tarihte
hayatta olan kuşağa ödüyor, demektir. Ayrıca kamu borcu milletin fakirliğinin bir işareti de
sayılmaz. Bu açıdan kamu borcunun çoğalması devleti fakirleştirmeyeceği gibi, ödenmesi de
zenginleştirmez. Devlete borç veren kimse parasını geri almak isterse, mutlaka onun yerine
borç vermek isteyen bir başkası çıkacaktır. A. P. Lerner ayrıca, yeniden borçlanmak veya para
basmak suretiyle borçlarını zamanında ödemek imkânına sahip olan devletin, iç borçlarından
dolayı iflas etmesinin hiçbir zaman söz konusu olamayacağını da ileri sürer.
Günümüzde kamu borçlanması sadece kamu gelir ve giderleri arasındaki dengesizliğin
giderilmesi için değil, bir iktisat ve maliye politikası aracı olarak da kullanılabilir. Özellikle
ekonomide enflasyonist veya deflasyonist baskıların bulunduğu dönemlerde, toplumda satın
alma gücünü azaltmak veya çoğaltmak amacıyla kamu borçlanması bir araç olarak
kullanılabilir. Çünkü borç alındığı zaman bir gelir unsuru olduğu hâlde, ödendiğinde bir gider
unsurudur. Böylece konjonktür devrelerinde kamu borçları, vergi ve kamu harcama
politikalarıyla birlikte, etkin bir maliye politikasının ve dolayısıyla iktisat politikasının aracı
olarak kullanılabilir. Ancak borç olarak alınan iktisadi değerler etkin bir biçimde kullanılmaz
ve ekonominin üretim kapasitesi arttırılmazsa, borç yükünün gelecek nesillere aktarılması
kaçınılmaz olur.
Ayrıca devlet, egemenlik hakkına dayanarak para basmak suretiyle de kamu geliri elde
eder. Ancak bu yönteme sık sık başvurulması hâlinde, fiyat istikrarsızlığı ortaya çıkar.

3.3. Maliye Politikasının Amaçları
Maliye politikası ile gerçekleştirilmesi hedeflenen amaçlar, aynı zamanda piyasanın
aksadığı alanlar olup, devletin ekonomiye müdahale nedenlerini oluşturur. Piyasa aksaklıkları
teorisi, Neo-klasik iktisat ile maliye biliminin buluştuğu alanlardan biridir. Neo-klasik
iktisatçılara göre kaynakları tahsis mekanizması, asıl olarak piyasadır. Piyasa mekanizmasının
çalışmadığı veya yetersiz çalıştığı alanlarda kamu ekonomisine gerek vardır. Devletin
ekonomideki rolünün ne olması gerektiği konusundaki normatif soruyu Musgrave, 3 aşamada
ele almıştır.
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3.3.1. Ekonomik İstikrarı Sağlamak
Ekonomik istikrarın sağlanması denildiğinde, devletin hem fiyat istikrarı hem de tam
kullanımı ve dolayısıyla tam istihdamı sağlaması anlaşılır. Piyasa ekonomisi kendi hâline
bırakıldığında ekonomide konjonktür dalgalanmaları görülür. İşte bu dalgalanmaları önlemek
veya hiç olmazsa boyutlarını azaltmak için devletin gerekli önlemleri zamanında alması
gerekir.

3.3.1.1. Tam Kullanım ve Tam İstihdam
Gelişmiş ekonomilerin en önemli sorunu, kaynakların tam kullanımı ve dolayısıyla
tam istihdamı gerçekleştirmesidir. Özellikle Keynes’in eksik istihdamın, efektif talep
eksikliğinden ileri geldiğini ispatlaması üzerine, gelişmiş ülkelerde toplam talep eksikliğini
gidermek için, devlet hem kendisinin hem de özel sektörün harcamalarını arttırma politikası
uygulamaktadır. Çünkü toplam harcamaların miktarı, mevcut kaynakların tam olarak
kullanımını sağlıyorsa, ancak o zaman ekonomide tam istihdam dengesi mevcuttur denilebilir.
Aksi hâlde tam istihdamdan söz edilemez. Eğer toplam harcamaların miktarı, toplam arzı
aşarsa, fiyatlar genel düzeyi yükselir ve enflasyon başlar. Toplam harcamalar ekonomideki
mevcut kaynakların tümünün kullanımını sağlayan seviyenin altında gerçekleşirse, işsizlik ve
durgunluk baş gösterir.

3.3.1.2. Fiyat İstikrarı
Maliye politikasının, tam istihdamın sağlanması ve işsizlik oranlarının düşürülmesinde
oynadığı rol önemlidir. Vergi politikaları, teşvikler, kamu yatırımları ve KİT’ler aracılığıyla
artan istihdam sayesinde işsizlik ve yoksulluğun yarattığı olumsuz etkiler de önlenebilir.
Enflasyonist ortamda devletin vergi alarak elde ettiği kamu gelirlerinin hepsini
harcamayarak bütçe fazlası sağlaması gerekir. Ekonomide işsizliğin, durgunluğun söz konusu
olduğu dönemlerde ise açık bütçe politikası uygulayarak, kamu harcamalarını arttırarak
toplam talebi yükseltmeye çalışması gerekir. Böylece hem ekonomide işsizlik oranı
düşürülmüş hem de varsa kullanılmayan üretim kapasitesinden de yararlanılmış olunur.
Ekonomik istikrar ortamında tam istihdam ve fiyat istikrarı amaçlarının birbiriyle
çatıştığı bir durumdan söz edilebilir. Bir ekonomide eksik istihdamda, istikrarlı bir fiyat
düzeyi istenilmediği gibi, hızla yükselen bir fiyat düzeyinde de en yüksek bir üretim miktarı
ve istihdam düzeyi arzu edilmez. Her zaman bu iki amacın bir ekonomide birlikte tam olarak
gerçekleşeceğini söylemek de mümkün değildir. Çünkü mal ve hizmet piyasaları ile üretim
faktörü piyasaları, eksik rekabet koşulları altında çalışır. Bugün enflasyonsuz tam istihdam
amacına ulaşmak imkân dahilinde görülmez. Bu nedenle, devletin fiyat istikrarı ve tam
istihdam amaçları arasında bir değişim oranını belirlemesi gerekir.
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3.3.2. Gelir Dağılımında Adaleti Sağlamak
Adil bir gelir dağılımı, sosyal bir devletin ve iktisadi kalkınmanın ön şartıdır. Bu
nedenle günümüzde tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ortak sorunu, adil bir gelir
dağılımının gerçekleştirilmesidir.
Piyasa ekonomisi kendi hâline bırakıldığı zaman, adil olmayan bir gelir ve servet
dağılımına yol açar. Böyle bir durum, bir ekonomide kamuoyunda huzursuzluk kaynağı
olduğundan arzu edilmeyen bir durumdur. Gelir dağılımının düzeltilmesi devleti servet
dağılımının düzeltilmesi sorunu ile de karşı karşıya getirir. Onun için devletin bu konuda
ekonomik hayata müdahale etmesi ve birtakım önlemler alması gereklidir. Adalet amacına
ulaşılırken, piyasanın gerçekleştirdiği birincil gelir dağılımının, maliye politikası araçları ile
düzeltilmesi suretiyle, ortaya ikincil gelir dağılımı ortaya çıkar.
Devletin elinde bu amaca ulaşmak için, iki etkin mali aracı vardır. Bunlardan birincisi
kamu harcamalarıdır. Devlet bazı mal ve hizmetleri düşük gelirlilere parasız olarak veya çok
düşük bedellerle maliyetlerinin altında sunarak ya da hiç bir üretim faktörü talep etmeksizin
ve kullanmaksızın transfer harcamaları yaparak piyasanın sağlayamadığı adil gelir dağılımını
gerçekleştirmeye çalışır. İkincisi kamu gelirleridir. Bunların başında da vergiler gelir. Yüksek
gelir elde edenlerden artan oranlı tarifelerle sağlanan satın alma gücünün transfer harcamaları
yoluyla düşük gelir grubundakilere aktarılması olayı, bir taraftan yüksek gelirlilerin
gelirlerinde azalmaya neden olur, diğer taraftan ise düşük gelirlilerin gelirlerinin yükselmesini
sağlar. Diğer kamu harcamalarından daha çok faydalananların da düşük gelir grubundakiler
olduğu varsayımı altında, düşük gelir gruplarının reel gelirlerinde bir miktar artışı
gerçekleşmiş olur. Böylece piyasa mekanizmasının sağlayamadığı adil gelir dağılımı, devlet
elindeki mali araçlarla sağlanmaya çalışılır.

3.3.3. Ekonomik Büyüme ve Gelişmeyi Sağlamak
Kamu ekonomisinin toplam talep üzerindeki etkileri, 1930’dan sonra, ekonomik
büyüme ve gelişme üzerindeki etkileri de 1960’lardan sonra popüler olmuştur. Klasik
iktisatçılar, özellikle D. Ricardo, kamu harcamalarının ve vergilerin ekonomik büyüme
üzerindeki etkilerini incelemişler, kamu harcamalarının ekonomik gelişme hızını azalttığı ve
hatta ekonomik durgunluğa neden olduğu sonucuna varmışlardır. Çünkü kamu harcamaları
verimli harcamalar değildir, devlet tüketici ve israf eden bir kamu kuruluşudur. Bugünkü
iktisat literatüründe ise kamu ekonomisinin iktisadi büyüme ve gelişme üzerine etkisi ve
önemi, gittikçe önemi artan bir konudur.
Ekonomik büyüme kavramı, genellikle gelişmiş ülkelerde millî gelir artışını,
ekonomik gelişme kavramı ise gelişmekte olan ülkelerde millî gelir artışını ifade eder.
Gelişmiş ülkelerde, gerekli ve kabul edilen büyüme hızının ekonomiye dışarıdan fazla
müdahale yapmadan, ekonominin iç dinamiği ile gerçekleşeceği genellikle kabul edilir.
Gelişmekte olan ülkelerde ise bu ülkelerin sosyoekonomik yapısı, yüksek bir millî gelir
artışını sağlayacak durumda değildir. İşte bu ülkelerdeki sosyoekonomik yapının
değiştirilmesi için, ekonomiye dışarıdan bilinçli müdahaleler yapılması gereklidir. Onun için
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maliye politikası araçları olan kamu gelir ve giderlerinin, toplam talep ve dolayısıyla
ekonomik gelişme üzerindeki etkileri oldukça önemlidir.

3.4. Maliye Politikasının Amaçları Arası Çatışmalar
3.4.1. Ekonomik İstikrar ve Ekonomik Büyüme Amaçları Arası
Çatışma
Maliye politikasının yerine getirmeye çalıştığı, ekonomik istikrar ve ekonomik
büyüme amaçları arasında bir çatışma vardır. Çünkü ekonomik büyüme bir bakıma,
ekonomideki kaynakların yeniden tahsisidir. Böylece ekonomide bir değişiklik yapılır, bunun
sonucunda da ekonomide bir istikrarsızlık ortaya çıkar. Ancak hemen ifade etmek gerekir ki,
ekonomik büyümenin gerçekleşebilmesi için, ekonomik istikrar şarttır. Bu nedenle ekonomik
büyümeyi önlemek yerine, onu sağlayacak ve besleyecek ekonomik istikrar düzeyinin ne
olması gerektiğini belirlemek ve bilmek çok önemlidir. Bir başka deyişle, bir ekonomide
büyük ekonomik istikrarsızlıklara neden olmadan belli bir ölçüde ekonomik istikrarı
gerçekleştiren ekonomik büyüme hızını belirlemek gerekir. Enflasyonist dönemde alınan
daraltıcı maliye politikası önlemlerinden biri olarak vergi oranları artırıldığında, ekonomide
faaliyet düzeyi düşmeye başlar. Bu durum ekonomik büyümeyi de sekteye uğratır.

3.4.2. Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı Amaçları Arası Çatışma
Günümüzde devletin geliri yeniden daha adil bir biçimde dağıtıcı rol alması, büyük
önem taşıyan amaçlarından birisidir. İşte piyasanın gerçekleştiremediği adil gelir dağılımını
sağlamak için devletin ekonomiye yapacağı müdahaleler, ekonominin uzun dönemli
ekonomik büyüme amacı ile çatışır. Özellikle bu durum gelişmekte olan ülkeler için daha
önemlidir.
Gelişmiş ülkelerde belirli bir büyüme hızı ve gelir dağılımı dengesizliği bir ölçüde
giderilebilir. Oysaki gelişmekte olan ülkelerde bir taraftan hızlı bir ekonomik kalkınma
gerçekleştirilmek istenir, diğer taraftan adil bir gelir dağılımı sağlanmaya çalışılır. Böylece bir
ekonomide kişi başına düşen gerçek gelirdeki artış olarak tanımlanan ekonomik büyüme
amacı, adil gelir dağılımının sağlanması amacının önüne geçer ve adil gelir dağılımı ikinci
plana düşer. Çünkü hızlı kalkınmayı sağlamak için tasarrufları artırmak gerekir ve gelişmekte
olan ülkelerde kalkınmanın önündeki en büyük engellerden birisi, ekonomideki tasarruf
eksikliğidir. Adil gelir dağılımı amacı denildiği zaman, yüksek gelirlilerden alınan kamu
gelirlerinin düşük gelirlilere aktarılması ve böylece gelir dağılımının daha adil bir hâle
getirilmesi anlaşılır. Adil gelir dağılımının gerçekleştirilmesi sonucu gelirleri artan düşük
gelirlilerin marjinal tüketim meyilleri yüksek olduğu için ekonomideki toplam tasarruflarda
bir azalma söz konusu olur. Öte yandan, ekonomik büyümenin sağlanması için marjinal
tasarruf eğilimi pozitif olan yüksek gelir grubundakilerin tasarruflarının düşük oranda
vergilendirilmesi gerekir. Ancak bu şekilde yüksek gelirlileri düşük vergilemek, gelir
dağılımında adalet amacıyla çatışır. O hâlde çözülmesi gereken problem bir ekonomide,
ekonomik büyüme ve gelişmenin gelir dağılımındaki adaletsizlikleri arttırmaksızın, hangi
ölçüde gerçekleştirilebileceğidir.
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3.4.3. Ekonomik İstikrar ve Gelir Dağılımı Amaçları Arası Çatışma
Ekonominin refah döneminde, bir yandan toplam talebi azaltmak ve tasarrufları teşvik
etmek, diğer yandan yatırım hacmini sınırlandırmak, konjonktürel istikrarı sağlamaya yönelik
çabaların hedefini oluşturur. Buna karşılık ekonominin buhran dönemlerinde, tüketimi
arttırmak, tasarrufları azaltmak suretiyle toplam talebin yükseltilmesine çalışılır. Bu dönemde
düşük ve orta gelirliler üzerinden alınan gelir ve tüketim vergilerinde indirime gidilirken, gelir
vergisi tarifesinin yüksek dilimlerindeki artan oranlılık derecesi ile servet vergilerinin oranları
arttırılabilir. Durgunlukla mücadelede, sosyal ve konjonktür politikaları arasında bir uyum
mevcuttur. Ancak ekonomide enflasyonist eğilimlerin olduğu durumlarda, ekonomiyi daraltıcı
yönde alınan önlemlerden yükseltilen vergi oranları, gelir dağılımında adaleti bozucu etki
yaparak ekonomik istikrar ile gelir dağılımında adalet amaçları arasında çatışma ortaya
çıkarır.
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Uygulamalar

50

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, iktisat politikasının en önemli amaçları olan ekonomik istikrar, gelir
dağılımında adalet ve ekonomik büyümeye ulaşmada, maliye politikasıın rolü ele
alınmaktadır. Bu rolü üstlenen maliye politikasının araçları olan kamu harcamaları, vergiler
ve borçlanma tanımlanmaktadır. Ayrıca yalnızca maliye politikası değil, diğer ekonomi
politikalarında da ortaya çıkan, amaçlar arası çatışmalar ele alınmakta ve maliye politikasının
araçları ile çatışmaların önlenebilme olasılığı tartışılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Maliye politikasının kısa ve uzun vadeli amaçlarını sayınız.

2)

Kamu harcamaları hangi şekillerde sınıflandırılır?

3)

Ekonomik istikrar ve ekonomik büyüme amaçları arasında çatışma var mıdır?

4)
Gelir dağılımında adalet amacıyla artan oranlı vergilemenin, tasarrufları
azaltarak ekonomik büyümeyi frenlemesi beklenir mi?
5)

Maliye politikasının araçları nelerdir?
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4. ALTERNATİF MALİYE POLİTİKASI YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. İradi Maliye Politikası
4.1.1. Konjonktürel Gelişmeleri Tahminde İsabet Sorunu
4.1.2. Maliye Politikası Uygulamasında Gecikme Sorunu
4.2. Otomatik İstikrar Sağlayıcı Maliye Politikası
4.2.1. Otomatik Stabilizatör Olarak Kamu Harcamaları
4.2.2. Otomatik Stabilizatör Olarak Vergiler
4.2.3. Otomatik Stabilizatörlerin Gücünün Sınırları – Mali Sürüklenme
4.3. Formül Esnekliği Yöntemi
4.4. Telafi Edici Maliye Politikası
4.5. Tedrici Maliye Politikası
4.6. Şok Maliye Politikası
4.7. Kurala Bağlı Maliye Politikası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sizce maliye politikası yöntemlerinden hangisi daha etkilidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Maliye Politikası
Yöntemleri

Maliye politikası yöntemleri
hakkında bilgi edinebilmek.

Maliye Politikası
Yöntemleri

Maliye politikası yöntemleri
arasında karşılaştırma
yapabilmek.

İradi Maliye Politikası

İradi maliye politikasının
uygulama güçlüklerini
öğrenebilmek.

Otomatik İstikrar
Sağlayıcı Maliye
Politikası

Maliye politikası araçlarının
otomatik stabilizatör olarak
özelliklerini kavrayabilmek.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Otomatik Stabilizatör



Mali Sürüklenme (Fiscal Drag)



Formül Esnekliği



Mali Kural
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Giriş
Maliye politikasının en ilgi çeken konularının başında, karar alıcıların ekonomik
istikrarı sağlamada alternatif maliye politikası yöntemleri arasında yapacağı tercih yer alır.
Sonuçları ve etki dereceleri birbirlerinden farklı bu yöntemler, devletin ekonomiye
müdahalesine yol açar.
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4.1. İradi Maliye Politikası
Keynesyen maliye politikası, bir iradi maliye politikasıdır. İradi maliye politikası,
ekonomik istikrarsızlıkları gidermek için, maliye politikası araçlarında siyasi karar alıcılarca
yapılan düzenlemeleri içerir. Bir başka deyişle, iradi maliye politikası kamu harcamaları ve
gelirlerinde bazı iradi ya da takdiri değişikliklerin yapılması ve alınacak kararların, siyasi
karar alıcılara bırakılmasıdır.
İradi maliye politikalarının başarısının önünde, iki önemli sorun yer alır. Söz konusu
bu sorun alanları, bu politikanın istikrar bozucu etkilerini arttırır:

4.1.1. Konjonktürel Gelişmeleri Tahminde İsabet Sorunu
Konjonktürel gelişmelerin doğru teşhis edilememesi, ekonomik istikrarı daha da
bozar. Örneğin; fiyatlar genel düzeyindeki yükselme nedeni, maliyet artışından mı yoksa talep
yükselişinden mi kaynaklanıyor? Ayrıca yükselişin dozu ne kadardır? Eğer teşhis doğru ise
uygulanacak maliye politikası önlemlerinin ekonomik istikrarı bozucu etkisi o derece azalır.

4.1.2. Maliye Politikası Uygulamasında Gecikme Sorunu
Konjonktürel gelişmelerin tahmini isabetli olsa bile, maliye politikası gecikmeli olarak
uygulanırsa ekonomik istikrar bozulabilir. Gecikmelerin bir kısmı, bir ekonomide
istikrarsızlığın ortaya çıktığı an ile müdahale etme kararının verildiği süre arasındaki
gecikmedir. Bir başka kısmı, müdahale etme kararının verildiği an ile maliye politikası
uygulamasının hayata geçtiği süre arasındaki gecikmedir. Son olarak bir başka gecikme de
maliye politikası uygulamasının hayata geçtiği an ile ekonomi üzerinde etkisini gösterdiği
süre arasındaki gecikmedir.

4.2. Otomatik İstikrar Sağlayıcı Maliye Politikası
Deflasyon ve enflasyon gibi dönemsel (konjonktürel) dalgalanmalarla uyumlu maliye
politikası çeşidine, otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikası denir. Otomatik istikrar
sağlayıcı maliye politikası, herhangi bir yasal işlem ya da siyasi irade olmaksızın ve zamansal
bir gecikme ortaya çıkmaksızın, maliye politikası araçlarının bünyesine yerleştirilmiş unsurlar
ile dönemsel dalgalanmalarla beraber, kendilerinden beklenen sonuçların meydana
gelmesidir. Bu çeşit maliye politikasındaki araçlar, otomatik istikrar sağlayıcılar, diğer adıyla
otomatik stabilizatörlerdir.
Ekonominin daralma dönemlerinde yaşanan talep düşüşü, vergi gelirlerini azalttığı
gibi, ekonominin genişleme dönemlerinde talepte ve toplam kârlarda meydana gelen artış,
vergi gelirlerini de otomatik olarak yükseltir. Böylelikle, kendiliğinden meydana gelen, bütçe
açık ve fazlaları ortaya çıkarır.
Esnek bir vergi ve harcama sisteminin varlığında konjonktürel dalgalanmaların
olumsuz etkileri, bütçede meydana gelen otomatik değişimlerle azalır. Deflasyonist
dönemlerde talep azalışı, işsizlikteki artış ve fiyatlar genel düzeyindeki düşüş eğilimi
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sonucunda vergi gelirleri düşerken, işsizlik sigortası ödemeleri artar ve bu şekilde otomatik
stabilizatörler sayesinde, ekonomideki daralmanın negatif etkilerinin azalmasına ve bütçe
açıklarının artmasına neden olur. Öte yandan ekonominin genişleme dönemlerinde ise talep
artışı, işsizlikte azalış ve fiyatlar genel düzeyindeki yükselme eğilimi sonucunda vergi
gelirleri artarken, işsizlik sigortası ödemeleri gibi kamu harcamaları azalır ve bu şekilde
otomatik stabilizatörler sayesinde ekonomide enflasyonun olumsuz etkileri azalır ve bütçe
açıklarının azalmasına katkı sağlar. İşte otomatik stabilizatörler aracılığıyla, millî gelirdeki
dalgalanmalar karşıtı ortaya çıkan durum, daralma ve genişleme dönemlerinin daha yumuşak
atlatılmasını sağlar.

4.2.1. Otomatik Stabilizatör Olarak Kamu Harcamaları
Bir otomatik stabilizatör olarak kamu harcamaları, harcanabilir gelir yoluyla
gerçekleşir.
Yd = Y – T + TR
eşitliğinde Yd harcanabilir geliri, Y geliri, T vergiyi ve TR ise transferleri gösterir.
Buna göre harcanabilir gelir, vergi ve transfer sonrası gelirdir. Harcanabilir gelir, vergi sonrası
azalırken, işsizlik sigortası şeklindeki transferler, harcanabilir geliri arttırır. Tüketim,
harcanabilir gelirin bir fonksiyonu olduğuna göre, gelir düşüşü tüketimde azalmaya ve
ekonomik daralmaya yol açar. Aksine, gelir artışı, mevcut durumda genişleme yaratır ve
enflasyonist bir süreci başlatır. Gelirdeki düşüş, transferler ile dengelenirse daralma,
beklendiğinden az olacaktır. Öte yandan, genişleme döneminde gelir artışı transferlerdeki
kısıntı ile dengelenirse, enflasyonist süreç beklendiğinden kolay atlatılabilir.
İşsizlik sigortası ödemeleri, tarım kesimindeki destekleme alımları ve uygulanan
sübvansiyonlar, otomatik stabilizatör olarak en sık karşılaşılan kamu harcamalarındandır.
Ekonominin genişleme dönemlerinde düşen işsizlik oranı nedeniyle, işsizlik sigortası primleri
birikir ve başka amaçlar için kullanılmadığında, toplam talebi kısıcı etki yapar. Ekonominin
daralma döneminde ise işsizlik arttığından, işsizlik sigortası ödemelerinde artış ortaya çıkar ve
bu durum toplam talebi yükseltir. Tarım ürünlerinin arz-talep koşullarının, diğer
mallarınkinden farklılık göstermesi nedeniyle, fiyat istikrarı ve üreticilerin mali durumları
bozulur. Bunu önlemek için devlet, üretim fazlasını asgari bir fiyattan satın alarak depolar ve
arz-talep koşullarını izleyerek, gerektiğinde piyasaya sürer. Tarımsal destekleme alımı
yanında, sübvansiyon uygulamaları da mevcuttur. Tarımsal ürünün fiyatı, belli bir düzeye
indiğinde, aradaki farkı devlet karşılayabilir, ancak genişleme döneminde bu tür bir
müdahaleye gerek kalmaz. Bu yüzden tarım desteği, otomatik stabilizatörden çok, iradi
kararlarla gerçekleştirilir.

4.2.2. Otomatik Stabilizatör Olarak Vergiler
Bir otomatik stabilizatör olarak vergilerin, konjonktürel dalgalanmaların etkilerini
hafifletebilme özelliği için, bir verginin gelir esnekliğinin ölçülmesi gerekir. Bir verginin
gelir esnekliği, vergi gelirindeki nispi değişikliğin millî gelirdeki nispi değişikliğe oranıdır.

61

∆T/T
Ɛ = ----------∆Y/Y
Bu formüle göre bir verginin esneklik değeri, 0 ile 1 arasında değişebilir. Eğer vergi
gelirindeki artış, millî gelirdeki artışa eşitse, verginin gelir esnekliği 1’e eşittir. Eğer millî
gelirde artış meydana geldiğinde, vergi gelirlerinde bir artış olmuyorsa, esneklik 0’dır.
Esnek bir vergi sisteminde millî gelir artarken, gelire bağlı olarak ortaya çıkan vergi
gelirleri daha çok artarak, aşırı genişlemenin etkisini bastırır. Millî gelir düşerken de daha çok
azalarak, aşırı daralmayı önler.
Ancak, bir verginin gelir esnekliği, bazı faktörlere bağlıdır. En önemli faktörlerden
biri, vergi matrahıdır. Örneğin; tarafsız bir vergi olan baş vergisinin geliri, millî gelirdeki
dalgalanmalardan hiç etkilenmemekle beraber, kâr üzerinden alınan bir verginin geliri, millî
gelire büyük ölçüde duyarlıdır. Bir başka faktör, vergi tarifesidir. Artan oranlı tarifeye sahip
vergiler, matrahta meydana gelen artışı artan oranlı bir şekilde kavradığından, vergi geliri,
vergi matrahındaki yükselişten daha fazla artar. Son olarak verginin tahsil tekniğine bağlı
olarak da bir verginin gelir esnekliği değişir. Kaynakta kesme yöntemi ile tahsilde, verginin
gelir esnekliği artarken, vergi borcunun doğumu ile tahsili arasındaki süre uzadıkça, esneklik
düşer.
Söz konusu faktörler çerçevesinde, artan oranlı tarifeye sahip kişisel gelir vergilerinin
gelir esnekliğinin yüksek olduğu kanısına varılabilir. Çünkü ekonominin genişleme
dönemlerinde bu verginin geliri, vergi matrahından daha hızlı artar ve yükümlülerin tüketim
ve yatırım harcamalarını artırmalarına neden olur. Ayrıca kişisel gelir vergisinde kaynakta
kesme yönteminin yaygınlığı da verginin gelir esnekliği üzerinde pozitif etki doğurur. Öte
yandan bir otomatik stabilizatör olarak kişisel gelir vergisinin gücünü etkileyen başka bazı
faktörler de vardır. Örneğin; gelir unsurlarının tanımlanışı, bir başka deyişle her çeşit kazanç
ve iradı kavrayıp-kavramadığı, vergi kaçakçılığının yaygınlığı gibi.
Kurumlar vergisinin esnekliğinin, tek oranlı tarifeye sahip olması nedeniyle, kişisel
gelir vergisininki kadar yüksek olması beklenemez. Bunun yanında, vergi matrahını oluşturan
kurum kârlarının gelir düzeyindeki değişiklikleri yakından izlemesi, bu verginin esnekliğini
yükseltir. Ekonominin genişleme dönemlerinde kurum kârlarındaki artış, verginin gelirini
arttırırken, daralma dönemlerinde kârlar düşer ve buna bağlı olarak kurumlar vergisinin
hasılatı da azalır.
Tüketim vergileri KDV gibi genel nitelikte ise, millî gelirdeki değişimleri yakından
izlediklerinden gelir esneklikleri yüksek olur. Söz konusu vergilerin gelir esneklikleri, talep
esnekliği sert malların vergiden istisna edilmesi ya da indirime tabi tutulması ile daha da
arttırılabilir. Özel tüketim vergilerinin gelir esnekliği, genel olarak düşüktür. Özel tüketim
vergisinin esnekliği, vergi, talep esnekliği sert maddeler üzerinden alındığında ve advalorem
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matraha sahip olduğunda daha yüksekken, aksine lüks tüketim malları üzerinden alındığında
ve spesifik matraha dayandığında, düşmeye başlar.
Son olarak servet vergilerinin otomatik stabilizatör olarak gücü oldukça zayıftır.
Ancak servet unsurlarının arasında menkul değerlerin payı arttıkça, vergi gelirinin millî
gelirdeki değişimleri izleme şansı artar.

4.2.3. Otomatik
Sürüklenme

Stabilizatörlerin

Gücünün

Sınırları

–

Mali

Otomatik stabilizatörlerin ekonomiyi dengeye getirici rolleri, bazı durumlarda
sınırlandığında, iradi maliye politikalarının uygulanması gerekebilir.
Tam istihdamda iş gücü ve verimlilik artışı ile büyüyen, enflasyonun olmadığı bir
ekonomide, vergiler harcamalara kıyasla gelir değişimlerine daha duyarlı olduğundan vergi
gelirlerinin artışı, kamu harcamalarının artışından daha hızlı gerçekleşir. Bu durum tam
istihdam bütçe fazlasının artan oranlı bir biçimde ortaya çıkmasına neden olur. Bilindiği üzere
tam istihdam bütçe fazlası varsa, maliye politikası daraltıcı yönde çalışır. İşte aşırı ölçüde
istikrara kavuşan bu ekonomide ters bir etki ortaya çıkar ve ekonomi daralmaya başlar.
Öte yandan eksik istihdamda ve genişleyen bir ekonomide vergilerin gelir esnekliğinin
yükselmesi hâlinde, aşırı derecede artan vergiler nedeniyle, genişleme olumsuz yönde
etkilenir ve ekonomi tam istihdam düzeyine ulaşmayabilir. Mali sürüklenme (fiscal drag)
olarak adlandırılan bu olayın gerçekleşmesi, toplam talebin giderek azalmasına ve ekonomik
büyümenin engellenmesine neden olur.
Görüldüğü üzere, otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikasına her zaman
güvenilemez. O nedenle otomatik stabilizatörlerin gücünü arttırmak için, iradi maliye
politikalarından yararlanılabilir.

4.3. Formül Esnekliği Yöntemi
İradi maliye politikaları ile otomatik stabilizatörlerin yukarıda sözü edilen
olumsuzluklarından bir başka maliye politikası yöntemi ile kurtulma şansı vardır. İradi maliye
politikasında karar gecikmelerinden kurtulmanın yanı sıra, otomatik istikrar sağlayıcı maliye
politikalarının yetersizlikleri ile mücadele etmek amacıyla, Formül Esnekliği Yöntemi
geliştirilmiştir.
Formül esnekliği, ekonomik göstergelerin belli değerleri aşması hâlinde önceden
saptanmış belli önlemlerin devreye girmesidir. Bu yöntemde, ekonomik konjonktürdeki
değişimler karşısında yasama organı, yürütme organına yetki verir. Örneğin; işsizlik oranının
%5 yükselmesi hâlinde, gelir vergisi oranlarının %10 indirilmesi yönünde karar alınır ve
istikrar bozucu etkilere karşı, hemen tepki gösterilmesini sağlar.
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4.4. Telafi Edici Maliye Politikası
Klasik iktisadın denk bütçe yaklaşımının aksine Keynesyen iktisat, telafi edici bütçe
yaklaşımını savunur. Ekonomiyi tam istihdamda dengeye getirecek bir mali araç olan telafi
edici bütçe, ekonominin durgunluk dönemlerinde ekonomiyi genişletmek, ekonominin
genişleme dönemlerinde de ekonomiyi daraltmak amacıyla kullanılır.
Devlet durgunluk dönemlerinde, toplam talep yetersizliklerini aşmak için, vergi
indirimleri ve/veya kamu yatırımları ve cari harcamalar aracılığıyla ekonomiye yeni talep
enjekte eder. Bu politikanın doğal sonucu olarak, bütçe açık verir.
Ancak telafi edici bütçe uygulaması, bütçenin sürekli açık vermesi anlamına gelmez.
Durgunlukla mücadelede alınan önlemler sonucu, ekonomi genişleme evresine girer ve refah
dönemlerinde vergi indirimleri ve artan kamu harcamaları ekonomiyi daha da ısıtır. Bu kez
uygulanacak kontra maliye politikası sonucu bütçe fazla verir. Devlet bütçesi, konjonktürel
olarak denk hâle gelir.
Telafi edici maliye politikası yöntemi, ekonomik durgunluk ve işsizlikle mücadele
esnasında ortaya çıkan, sınırlı bir bütçe açığını ifade eder. İşsizlik azalıp ekonomik
kaynakların tam kullanımı sağlandığında yeniden denk bütçe uygulanır. Eğer ekonomi tam
istihdamda dengede ise, yeniden bütçe denkliğine dönmek gerekir. Ekonomik denge bir kez
sağlandığında, bu dengeyi de korumalıdır.

4.5. Tedrici Maliye Politikası
Tedrici maliye politikası yöntemi, ekonomik hedeflere belirli bir zamana yayılı olarak
ulaşılmasını sağlayan bir yöntemdir. Burada alınan ekonomik ve mali kararların, belirli bir
sıralama içinde hayata geçirilmesi önem taşır.
Maliye politikası uygulaması olarak, bütçe açıklarının aşamalı olarak düşürülmesi,
vergi oranlarının aşamalı olarak arttırılması ya da enflasyon oranının kademeli olarak
indirilmesi, tedrici maliye politikası uygulaması örnekleridir. 2007 yılının son çeyreğinde
ABD’de patlak veren küresel krizin, ülkemizdeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla gerek
KDV gerekse ÖTV oranlarında indirime gidilmesi, indirimin bulunduğu sektörde üretim
daralmasını önlemiştir.

4.6. Şok Maliye Politikası
Şok maliye politikası yöntemi, hedeflenen amaçlara, şok politikalarla, hızlı bir şekilde
ulaşılmasını sağlar. Özellikle güven bunalımının yaşandığı ve beklentilerin olumsuz olduğu
dönemlerde uygulanan bu maliye politikası yöntemi, ülkemizde 1994 ve 2001 krizlerinin
ekonomik olumsuzluklarını gidermek için kullanılmıştır.
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4.7. Kurala Bağlı Maliye Politikası
Siyasetçilerin yönettiği iradi maliye politikalarının yarattığı geniş bütçe açıkları ve
açıkların finansman yöntemlerinin yarattığı mali yüklerin, gelecek nesiller üzerinde ve
makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri, mali kural uygulamalarının yaygınlaşmasına
ve kurala bağlı maliye politikası uygulamalarına yer açılmasına neden olmuştur. Bu politika
ile ekonomiye yapılan iradi müdahalelerin, belli bir kural dahilinde gerçekleştirilmesi
öngörülür. Bu sayede ekonomik istikrarı korumak, mali disiplini ve maliye politikasının
kredibilitesini ve sürdürülebilirliğini arttırmak, siyasi popülizmi engellemek gibi amaçlara
ulaşılabilir.
Kuralsızlığın yaygınlaştığı, siyasi iktidarın gücü ölçüsünde kamu yararı yerine kişisel
çıkarlarını ön planda tuttuğu ortamlarda rasyonel kararlar alınamaz ve kamu maliyesi disiplini
ve sürdürülebilirliği sağlanamaz. Bu gibi olumsuzlukları yaratan takdir yetkisini sınırlamak ve
kötüye kullanımları engellemek için, kurala bağlı maliye politikası, bütçe açığı, borç stoku ve
faiz dışı fazlanın millî gelire oranı, borçlanma kaynakları, vergi türleri gibi maliye politikası
araçlarının, miktar ve bileşimini denetim altına almayı amaçlar.
Görüldüğü üzere mali kurallar, mali performansı ölçme gücüne sahip olan bütçe açığı,
borç stoku, faiz dışı fazla gibi temel göstergelerden yararlanarak sayısal tavan ve hedefler
aracılığıyla, iradi maliye politikası uygulamalarına sınır çizer. Mali kuralların, bölgesel, ulusal
ve/veya uluslar üstü örnekleri mevcuttur. Avrupa Birliği’nde, 1993 tarihli Maastricht
Antlaşması ile üye devletlerin Euro Alanı’na dahil olmak için yerine getirmek zorunda
oldukları bütçe açığı, kamu borç stoku, enflasyon oranı ve faiz oranına ilişkin rakamsal ve
rasyo olarak belirlenmiş referans değerleri içeren uyum kriterleri belirlenmiştir. Kamu
açığının, GSYH’nın yüzde 3’ünden az olması ve toplam kamu borcunun GSYH’ye oranının
yüzde 60’ı aşmaması, en bilinen Maastricht kriterlerindendir. Kriterlere uyulupuyulmadığının denetimi için de 1997 yılında İstikrar ve Büyüme Paktı, Avrupa Birliği’ne üye
ülkelerin tümünde ulusal ekonomi politikalarının koordine edilmesi, bütçe disiplininin
sağlanması ve Maastricht kriterlerine uyumun izlenmesi amaçlarına yönelik olarak kabul
edilmiştir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, maliye politikasının amaçlarına ulaşabilmek için izlenen iradi maliye
politikası yönteminden mali kurallara kadar pek çok çeşitli yöntemi gördük. Bu yöntemlerin,
ülkelerin sosyoekonomik yapısına, ulaşmak istedikleri ekonomik ve sosyal hedeflere, içinde
bulunulan konjonktürel durumlarına ve siyasi yapılarına bağlı olarak değişiklikler
gösterebileceğini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Mali sürüklenme nedir? Önlenebilir mi?

2)

Mali kurala neden gereksinim duyulmaktadır?

3)

İradi maliye politikası ile durgunlukla nasıl mücadelede edilebilir?

4)
hangisidir?
5)

Bütçe gelirleri arasında otomatik stabilizatör olarak en iyi görev yapan vergi
Tedrici maliye politikası ile şok maliye politikası yöntemlerini karşılaştırınız.
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5. EKONOMİK İSTİKRAR VE MALİYE POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Keynesyen Gelir Belirleme Modeli ve Çarpan Analizi
5.1.1. Reel Harcamalar Çarpanı
5.1.2. Transfer Harcamaları Çarpanı
5.1.3. Vergi Çarpanı
5.2. Denk Bütçe Çarpanı (Haavelmo Kuramı)
5.3. Çarpan Analizinin Eleştirisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Çarpan katsayısının değerindeki değişimlerin sonuçlarını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Keynesyen Gelir
Belirleme Modeli ve
Çarpan Analizi

Maliye Politikası araçlarının
ekonomik istikrar üzerindeki
etkilerini kavrayabilmek.

Denk Bütçe Çarpanı

Bütçe denkliğinin millî gelir
üzerindeki etkisini görebilmek.

Çarpan Analizinin
Eleştirisi

Maliye politikası önlemlerinin
geçerliliğini yitirdiği durumları
saptayabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

73

Anahtar Kavramlar


Çarpan



Haavelmo Kuramı
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Giriş
Keynesyen yaklaşıma göre devletin ekonomiye maliye politikası araçları ile
müdahalesi, toplam talep düzeyi ve millî gelir üzerinde önemli etkiler yaratır. Ekonomik
istikrara yönelen maliye politikası, kamu harcamaları ve vergiler aracılığıyla, onların
büyüklük ve bileşimini değiştirerek ve çarpan katsayısına bağlı olup çarpan katsayısı kadar
millî geliri etkiler.
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5.1. Keynesyen Gelir Belirleme Modeli ve Çarpan Analizi
Maliye politikasının araçları olan kamu harcamaları ve kamu gelirlerinin miktar ve
bileşimlerindeki değişiklikler, maliye politikasının temel amaçlarından olan ekonomik istikrar
üzerinde farklı etkiler yaratır. Devlet faaliyetleri, millî gelir üzerinde bıraktığı etkilerin
yönünü ve derecesini ölçmek için, Keynesyen dışa kapalı millî gelir1 modelinden yararlanılır.
Y=C+I+G

(1)

(1) numaralı denklemde gayrisafi millî hasılanın parasal değeri (Y), o ekonomideki
nihai mal ve hizmet talebinin parasal değerlerinin toplamına eşittir. Kapalı ekonomide bu
nihai talebi oluşturan unsurlar kişilerin tüketimleri (C), firmaların yatırımları (I) ve kamu
sektörü (G) dür.
Y = Co + cYd + I + G

(2)

(2) numaralı denklemde tüketim, kullanılabilir kişisel gelirin (Yd) bir fonksiyonu
olarak varsayılır ve (Co) kişilerin tüketiminin otonom kısmı (c) ise kişilerin kullanılabilir
gelirlerine göre, marjinal tüketim eğilimidir. Marjinal tüketim eğilimi, 0 ile 1 arasında değeri
olan bir değişkendir (0 < c < 1) ve artan tüketimin ne kadarının tüketime gittiğini gösterir.
Y = Co + c (Y+Tr-T) + I + G

(3)

(3) numaralı denklemde modele, kullanılabilir gelirin unsurları olarak, gelirden
bağımsız vergiler (T) ve transfer harcamaları (Tr) dahil olur.
Y (1-c) = Co + cTr – cT + I + G

(4)

(4) numaralı denklem, Y için çözüldüğünde, (5) numaralı denklemdeki çarpan
katsayısı elde edilir.
1
Y = -------- (Co + Tr - T + I + G )

(5)

1-c
Keynesyen gelir modelinde toplam talep, toplam arz ve yatırım tasarruf eşitliği, çarpan
süreci sonucu kurulur. Toplam talepte meydana gelen artış sonucu başlayan bu süreç içinde
harcamalar, her aşamada marjinal tasarruf eğilimi oranında azalış gösterir. Harcama artışı
sıfıra eşit olunca süreç son bulur.
Çarpan süreci sonunda gerçekleşen millî gelir değişikliğinin miktarı, toplam talepteki
ilk değişikliğin miktarından, çarpan katsayısı kadar daha fazla olur. İşte çarpan aracılığıyla
artan harcamalar, kendisinden kat kat fazla gelir artışı yaratır.
Y = Millî gelir, C = Özel tüketim harcamaları, I = Otonom yatırımlar, G = Reel kamu harcamaları, Yd =
Kullanılabilir gelir, T = Gelirden bağımsız vergiler (Götürü vergiler), c = Marjinal tüketim eğilimi, Tr = Transfer
harcamaları, Co = sabit katsayı (otonom tüketim)
1
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Otonom tüketim, yatırım ve reel harcamalar, toplam talebi arttırır. Kamu
harcamalarının artışı, kişilere doğrudan satın alma gücü olarak yansır ve bu şekilde artan
tüketim talepleri de çarpan-hızlandıran mekanizmalarını çalıştırarak üretim ve yatırımları
uyarır, ekonomi durgunluktan çıkabilir.
Görüldüğü üzere Keynesyen gelir teorisine göre, ekonomide üretim ve istihdam hacmi
toplam talep düzeyine bağlı olup, toplam talepteki bir artış, tam istihdam seviyesine
ulaşıncaya kadar üretim ve istihdam düzeyini arttırır. Toplam talep doğru biçimde
yönlendirildiğinde ekonomik istikrara ulaşılır.

5.1.1. Reel Harcamalar Çarpanı (Kamu Harcamaları Çarpanı)
Sosyal hesaplar içerisinde devlet ile diğer kesimlerin karşılıklı ilişkileri yer alır.
* Firmalar, hane halkına ve devlete mal ve hizmet arz ederken, hane halkına üretim
faktörleri çerçevesinde ödeme yapar, vergi öder ve devletten gerektiğinde transfer harcaması
elde eder.
* Devlet, özel kesimden mal ve hizmet satın alırken, üretim faktörü sahiplerine ödeme
yapar, gerektiğinde transfer harcaması yapar ve hane halkı ile firmalardan vergi alır. İlave bir
gelir türü olarak borçlanmayı kullanabilir ve geri ödemesi esnasında faiz ödemesi yapar.
∂Y

1

------ = ------- → otonom yatırım çarpanı
∂I

1-c

∂Y

1

------ = ------- → reel harcamalar çarpanı
∂G

1-c

Formülden anlaşıldığı üzere G, diğer harcama kalemleri gibi millî gelir düzeyi
üzerinde, 1 / 1-c kadar etkide bulunur. Ortalama bir tüketicinin c’sinin 0.8 olduğunu
varsayarsak buna göre çarpanın değeri:
1

1

----- = ------ = 5 olarak hesaplanır.
1-c 1-0.80
Marjinal tüketim eğiliminin 0.80 olduğu bir ekonomide, devletin cari ve yatırım
harcamalarında 100 birimlik artış, o dönemde millî geliri 500 birim arttıracaktır.
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5.1.2. Transfer Harcamaları Çarpanı
Transfer harcamaları, bu harcamayı elde eden hane halkı ya da firmaların gelirine bir
ek ödemedir. Transfer harcamaları çarpanı, vergi çarpanı ile paydadaki (c) nedeniyle aynı
olup yine (c) nedeniyle reel harcamalar çarpanından farklıdır. Transfer harcamalarının
artışının millî gelir düzeyi üzerindeki etkisi, reel harcamalar çarpanındaki gibi (1) değeri
üzerinden değil, toplumun marjinal tüketim eğilimine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak
toplumun marjinal tüketim eğilimi 1’e eşitse, bu durumda transfer harcamaları çarpanı ile reel
harcamalar çarpanı birbirine eşit olur.
∂Y

c

------ = ------- → transfer harcamaları çarpanı
∂ Tr

1-c

Marjinal tüketim eğilimi 0.50 olan bir toplumda meydana gelecek 1 birimlik transfer
harcamasının millî gelir üzerindeki etkisini hesaplarsak;
c

0.50

----- = -------- = 1 olacaktır.
1-c

1-0.50

Dolayısıyla 100 birimlik transfer harcaması, 0.50’lik marjinal tüketim eğilimine sahip
topluma yansıtıldığında, millî gelir 100 birim artacaktır. Transfer harcamaları aynı kalsa bile
millî gelir artışını sağlayacak tek faktör, daha yüksek bir marjinal tüketim eğilimine sahip
toplumdur.

5.1.3. Vergi Çarpanı
Vergiler, gelirin bir kısmını özel harcamalar akımından çekerek toplam talebin
azalmasına sebep olur. Bu nedenle vergi çarpanı negatif işaretli olup, ekonomi üzerindeki
etkisi transfer harcamaları çarpanıyla aynıdır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta,
her iki çarpan katsayısının payında yer alan “c”, hem vergi ödeyen kesimin hem de transfer
ödemelerinden yararlananların marjinal tüketim eğilimini gösterir.
∂Y

-c

------ = ------- → vergi çarpanı
∂T

1-c

Yukarıdaki vergi çarpanı, gelirden bağımsız, bir başka deyişle götürü vergi çarpanıdır.
Oysaki günümüzde gelirden bağımsız vergilere rastlanmaz. Denkleme, gelire bağlı vergileri
de kattığımızda;
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Y = Co + c (Y+Tr-T- tY ) + I + G olacaktır. Denklemi Y için çözersek,
Y (1-c + ct) = Co + cTr – cT + I + G
Y = Co + cTr – cT + I + G / (1-c + ct) olacaktır.
Bu durumda t vergi oranını göstermek üzere, yukarıdaki çarpan katsayıları şu şekilde
değişir:
∂Y

1

------ = ----------- → otonom yatırım çarpanı
∂I

1-c + ct

∂Y

1

------ = ----------- → reel harcamalar çarpanı
∂G

∂Y

1-c + ct

c

------ = ----------- → transfer harcamaları çarpanı
∂ Tr

∂Y

1-c + ct

-c

------ = ----------- → vergi çarpanı
∂T

1-c + ct

Gelire bağlı vergi oranlarındaki artış, gelirden bağımsız vergilerde olduğu gibi toplam
talebin azalmasına, vergi oranlarındaki azalış ise toplam talebin artmasına sebep olur. Ancak
bu iki tür verginin toplam talep üzerindeki etkisi birbirinden farklıdır. Gelire bağlı vergilerin
oranında hiçbir değişiklik yapılmasa da eğer bu tür vergiler uygulanıyorsa, reel kamu
harcamalarında ve transfer harcamalarında yapılan artış ya da gelirden bağımsız vergilerin
azaltılması sonucu artan gelirlerin, gelire bağlı vergi oranına (t) eşit bir bölümü harcama
akımından çekilir. Bir başka deyişle, gelir vergileri toplam talebi belirleyen faktörlerin millî
gelir üzerindeki etkisini azaltır.
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5.2. Denk Bütçe Çarpanı (Haavelmo Kuramı)
Kamu harcamaları ve vergiler, aynı yönde ve aynı miktarda değiştirildiğinde, bütçe
denkliği bozulmadan da millî gelir değişebilir. Bunu sağlayan, denk bütçe çarpanıdır.
Kapalı bir ekonomide, vergilerin sadece götürü olarak alındığı basit Keynesyen
modelde, kamu harcamaları çarpanı ve vergi çarpanını yazalım:
1
k = -----1–c

+

-c
t = -------1-c

→ 1 denk bütçe çarpanı

Kamu harcamaları çarpanı 1/1-c kadar genişletici, vergi çarpanı ise –c/1-c kadar
daraltıcı etki yapar. İkisinin toplamı, denk bütçe çarpanını verir ve yukarıdaki modele göre,
denk bütçe çarpanı 1’e eşit olur. Model üzerinde de ifade edersek;
∆G=∆T
∆ Y = 1 / 1-c ∆ G → Genişletici Etki
∆ Y = - c / 1-c ∆ T → Daraltıcı Etki
∆ Y = ∆ G (1 / 1-c – c / 1-c ) = ∆ G . k
∆Y=∆G=∆T
Görüldüğü üzere, denk bütçe politikası millî geliri kamu harcamalarındaki artış kadar
arttırır. Haavelmo kuramı, denk bir bütçenin de ekonomiyi genişletici etkiler
oluşturabileceğini kanıtlamıştır. Dolayısıyla 100 birimlik vergi ve 100 birimlik kamu
harcaması artışı, millî gelir düzeyini 100 birim arttırır. O hâlde bütçe denk bağlansa bile, net
etki genişleticidir. Bu çarpanın, maliye politikası açısından önemi büyüktür. Ekonomide
hedeflenen bir değişim, kamu harcamalarındaki değişiklik yoluyla gerçekleştirilebilir. Bu
açıdan, devletin ekonomiye müdahale etmemesi gerektiğini ve tarafsız bütçeyi savunan klasik
iktisadın bu yöndeki önermeleri geçerliliğini kaybeder.
Ancak denk bütçe çarpanının 1’e eşit olması, çeşitli varsayımlara bağlıdır.
Varsayımlarından ilki, özel yatırımların aynı kaldığıdır. İkinci varsayım, vergilemede yapılan
değişikliklerin, tüketim fonksiyonunu etkilemediğidir. Üçüncü varsayım, kamu
harcamalarının tümünün mal ve hizmet alımına yönelik olduğudur. Dördüncü varsayım, kamu
harcamalarından yararlananların marjinal tüketim eğilimleri ile yükümlülerin marjinal tüketim
eğilimlerinin aynı olduğudur. Son olarak beşinci varsayım da kamu harcamalarındaki artışın
özel harcamaları azaltmadığı, crowding-out etkisinin sergilenmediğidir.
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Denk bütçe çarpanı, her zaman 1’e eşit olmaz:
* Eğer transfer ödemeleri ile götürü vergiler aynı miktarda artırılırsa, denk bütçe
çarpanı transfer ödemeleri çarpanı ile götürü vergiler çarpanının toplamına, yani sıfıra eşit
olacaktır. (c / 1-c) + (- c / 1-c) = 0.
* Vergi yükümlüleri, marjinal tüketim eğilimi bire eşit olan çok düşük gelirliler ise,
aynı miktarda reel kamu harcaması artışı durumunda, denk bütçe çarpanı yine sıfıra eşit
olacaktır. ( 1 / 1-c ) + ( -1 / 1-c) = 0. Çünkü vergilerin toplam talebi azaltıcı etkisi, reel kamu
harcamalarının toplam talebi arttırıcı etkisine eşittir.
* Vergiler, marjinal tüketim eğilimi bire eşit olan gruptan alınıp, transfer ödemeleri,
marjinal tüketim eğilimi birden küçük olan gruba yapılırsa, denk bütçe çarpanı; k = (c / 1-c) +
( -1 / 1-c) = ( c-1) / (1-c) olacaktır. c < 1 olduğu için denk bütçe çarpanı negatif değer alır. Bir
başka deyişle bu varsayımlar altında, vergiler ve transfer ödemeleri aynı miktarda arttırılırsa,
toplam talep azalır. Çünkü vergilerin daraltıcı etkisi, transfer harcamalarının genişletici
etkisinden daha büyük olur.
* Vergi yükümlülerinin marjinal tüketim eğilimi birden küçük, transfer ödemelerinden
yararlananların marjinal tüketim eğilimi bire eşitse; k = (1 / 1-c) + (-c / 1-c) = 1 olacaktır.

5.3. Çarpan Analizinin Eleştirisi
Keynesyen millî gelir modeli, karşılaştırmalı statik analize dayanır. Bu model
herhangi bir maliye politikası uygulamasının etkilerini ölçmemize yardımcı olur. Ancak
modelde zaman unsuru ihmal edilmiştir. Kamu harcamalarının gerçek etkisi, tüketim
harcamalarına yansır ve belli bir zaman diliminin ardından ortaya çıkar. O nedenle analizde,
gecikmeli etkileşim sonucunda maliye politikası önlemleri net sonucu veremez.
Keynesyen millî gelir modelinde, ekonomide mevcut üretim kapasitesi veri olarak
alınır. Teknolojik gelişmeler ve üretim fonksiyonundaki emek ve sermayenin ağırlıklı yapısı
göz ardı edildiğinden, çarpan katsayısında hesaplanan yatırım harcamalarının millî gelir
düzeyini etkileme potansiyeli, gerçeği yansıtmayabilir.
Öte yandan bu modelin eksikliklerinden biri de kapalı ekonomi varsayımına
dayanmasıdır. Buna göre ihracat bağımsız bir değişken olarak ele alınmış ve sermaye
hesabının ödemeler dengesindeki yeri ihmal edilmiştir. Bilindiği üzere günümüzde tüm
ekonomiler dışa açıktır.
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Uygulamalar
-

Reel harcamalar çarpanı

-

Transfer harcamaları çarpanı

-

Vergi çarpanı

-

Denk Btüçe Çarpanı
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Uygulama Soruları
1)
Marjinal tüketimi eğiliminin 0.80 olduğu bir ekonomide, devletin cari ve
yatırım harcamalarında 100 birimlik artış, millî geliri ne kadar arttırır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kamu harcamaları ve vergilerin miktar ve bileşimindeki değişikliklerin,
ekonomik istikrar üzerinde nasıl farklı etkiler yaratabildiğini gördük. Çarpan sürecinin
çalışması sonucu, kamu haracamaları, vergi ve denk bütçe çarpanları aracılığıyla, millî gelir
düzeyinin değişimini ve ekonomik istikrara yönelik uygulamaları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Çarpan nedir? Çarpanın büyüklüğünü neler belirler?

2)
Kapalı bir ekonomide, millî geliri 200 birim arttırmak için ne kadar transfer
harcaması yapmak gerekir (marjinal tüketim eğilimi 0.80)?
3)

Çarpan analizi hangi bakımlardan eleştirilir?

4)

Denk bütçe çarpanı neden 1’e eşittir?

5)

Tüm çarpanların cebirsel ifadelerini yazınız.
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6. EKONOMİK İSTİKRAR VE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ
NİSBİ ETKİNLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Kapalı Ekonomide Para ve Maliye Politikalarının Nispi Etkinliği
6.1.1. Hicks-Hansen IS-LM Modeli
6.1.2. Etkin Para Politikası
6.1.3. Etkin Maliye Politikası
6.1.4. Politika Karması
6.2. Açık Ekonomide Para ve Maliye Politikalarının Nispi Etkinliği
6.2.1. Mundell-Fleming IS-LM-BP Modeli
6.2.2. Mundell-Fleming Modeli ve Sabit Döviz Kuru Sistemi
6.2.3. Mundell-Fleming Modeli ve Serbest Döviz Kuru Sistemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kapalı ve açık ekonomilerde maliye politikasının etkinliğini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kapalı Ekonomide Para ve Kapalı ekonomilerde maliye
Maliye Politikalarının
politikasının etkinliğini
Nispi Etkinliği
kavrayabilmek.
Açık Ekonomide Para ve
Maliye Politikalarının
Nispi Etkinliği

Açık ekonomilerde para ve
maliye politikalarının
etkinliğini karşılaştırabilmek.

Mundell-Fleming
Modelinde Sabit ve
Serbest Döviz Kuru
Sisteminde Para ve Maliye
Politikalarının Etkinliği

Çeşitli döviz kuru
sistemlerinde para ve maliye
politikalarının etkinliğini
saptayabilmek.
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Anahtar Kavramlar


Hicks-Hansen Modeli



Mundell-Fleming Modeli



Likidite Tuzağı



İkiz Açık
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Giriş
Maliye politikası, bir ekonomide istikrar, kalkınma ve adalet amaçlarına ulaşmak için
kamu harcaması, vergi ve borçlanmanın belli miktar ve bileşimlerinde yapılan
düzenlemelerdir. Para politikası ise aynı amaçlara ulaşmak için, para arzında belli miktarda
yapılan düzenlemelerdir. Ekonomik istikrarı sağlamada maliye ve para politikaları bağımsız
düşünülemez. Çünkü toplam talebi oluşturan tüketim, yatırım, gelir gibi unsurlar, faiz
oranından etkilenir. Maliye ve para politikalarında faiz oranı, ortak değişken olup, her iki
politikadaki düzenlemeler, ortak değişken üzerinden millî gelir düzeyini değiştirir.
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6.1. Kapalı Ekonomide Para ve Maliye Politikalarının Nispi Etkinliği
Kamu harcamalarının ve vergilerin millî gelir düzeyi üzerindeki etkileri, faiz oranının
sabit olduğu varsayımı altında, çarpan mekanizması aracılığıyla analiz edilebilir. Oysaki
kamu harcamalarının finansman ihtiyacı ve finansman şekli, faiz oranını ve para arzını etkiler
ve çarpanların değeri değişebilir. O nedenle maliye politikasının etkinliğinin, faiz oranının
sabit olarak ele alındığı Keynesyen gelir modeli yerine, para politikasının etkilerinin ortaya
çıkabilmesi için IS-LM modeline gereksinim duyulur.

6.1.1. Hicks – Hansen IS-LM Modeli
Hicks-Hansen IS-LM modeli, maliye ve para politikalarının karşılıklı etkileşiminin
analizine yardımcı olur. IS-LM analizinde IS eğrisi mal piyasasındaki dengeyi, LM eğrisi de
para piyasasındaki dengeyi gösterir.
IS eğrisi, planlanan harcamaları gelire eşitleyen üretim düzeyi ve faiz oranı
bileşimlerini gösterir. Dolayısıyla kamu harcamaları ve vergilerdeki değişimler, IS eğrisinin
değişimine neden olur. LM eğrisi de para piyasasının dengede olduğu gelir ve faiz bileşimini
ifade eder. Dolayısıyla para arzındaki değişiklikler de LM eğrisinin değişimini etkiler.
Maliye politikasının mı yoksa para politikasının mı denge gelir düzeyi üzerinde etkili
olacağını belirleyen temel değişkenler; spekülasyon güdüsüyle para talebinin ve yatırımların,
faiz oranına göre esnekliklerine bağlıdır. Bu alandaki muhtemel varyasyonlar şunlardır:

Spekülasyon güdüsüyle para talebinin faiz esnekliği sonsuz (LM eğrisi yatay
ve gelir artışına rağmen faiz oranı yükselmemekte) ve yatırım talebi faize duyarsız ise; maliye
politikası etkindir.

Spekülasyon güdüsüyle para talebi faize karşı duyarsız, yatırım talebinin faiz
esnekliği sonsuz (IS eğrisi yatay, gelir artışına rağmen faiz oranı artmamakta) ise; para
politikası etkindir.

Gerek spekülasyon güdüsüyle para talebinin gerekse yatırım talebinin faiz
esneklikleri 0 ile 1 arasında ise; hem maliye hem de para politikaları etkindir.
Ancak Keynesyen ekonomistler likidite tuzağı varsayımından yola çıkarak, para
politikasına etkin olmadığını, çünkü spekülasyon güdüsüyle para talebinin faiz esnekliğinin
sonsuz olduğunu ileri sürerler.
Öte yandan Monetaristler de spekülasyon güdüsüyle para talebinin faiz esnekliğinin
sıfıra yaklaşacağını ve bu nedenle de denge gelir düzeyinin arttırılmasında maliye
politikasının değil, para politikasının etkili olacağını ileri sürerler.
Aşağıda, maliye ve para politikalarının etkin olduğu durumlar üzerinde durulacaktır.
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6.1.2. Etkin Para Politikası
Ekonomide para politikası uygulaması sonucu, para arzı artışı genişletici etki yaratır
ve LM eğrisi sağa kayarken, para arzı azalışı da daraltıcı etki yapar ve LM eğrisi sola kayar.
Ülke Merkez Bankası’nın para arzını artırması, ekonomik faaliyet düzeyini ve işlem
hacmini arttırır ve LM eğrisi sağa kayar. Artan gelirden pay alan hane halkı ve firmalar tahvil
satın alırlar, bu durum tahvil fiyatlarını yükseltir ve faiz oranı da düşmeye başlar. Ödünç
verilebilir fonlar piyasasından kaçan tasarruflar, düşen faiz oranı ve kredi maliyeti ortamında
yatırımları arttırır. Yatırımlardaki bu artış, çarpan katsayısı kadar millî gelir düzeyini arttırır.
Yeni denge noktasında faiz oranları daha düşük ve gelir düzeyi de daha yüksektir. Para arzı
azaldığında da tersi durum ortaya çıkar ve LM eğrisi sola kayar. Faiz oranlarının yükselmesi
yatırımları azaltır. Yeni denge noktasında faiz oranları daha yüksek ve denge gelir düzeyi
daha düşüktür.
Keynesyen görüşte geçerli olan spekülasyon güdüsüyle para talebinin faiz esnekliğinin
sonsuz olduğu (likidite tuzağı) varsayımı altında, para arzındaki artış sonucu her zaman
toplam talep artırılamaz ve tam istihdam denge düzeyine ulaşılamaz. Buna sebep olan ana
değişken, faiz oranıdır. Burada LM eğrisi yataydır ve para arzının değiştirilmesi LM eğrisinin
eğimini etkilemez. Faiz oranı en düşük düzeye indikten sonra, para arzı artışı, faiz oranını
daha da düşürmez. Faiz oranındaki bu düşüş sonucu, elde nakit tutmanın fırsat maliyeti düşük
olduğundan, para, spekülasyon güdüsüyle talep edilmeye başlar. Ayrıca geleceğe yönelik
beklentilerin olumsuzluğu nedeniyle yatırımcılar da düşük faiz oranlarına rağmen yatırım
yapmaktan kaçınır.

Şekil 1: Likidite Tuzağı
İşte, spekülasyon güdüsüyle para talebinin faiz esnekliğinin sonsuz, yatırım talebi ile
faiz esnekliğinin sıfır olduğu durumlarda, para politikası aracı olarak faiz oranlarını düşürmek
imkânsızlaşır ve yapılması gereken, maliye politikası aracı olarak kamu harcamalarını
arttırmaktır.
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LM eğrisinin dikey olduğu diğer olağanüstü durumda, para talebi faiz oranlarına karşı
duyarsızdır. Para politikası ile para arzının artması LM eğrisini sağa kaydırır ve millî gelir
düzeyi en yüksek düzeye çıkar. Bu nokta, para politikasının en etkin olduğu noktadır.

6.1.3. Etkin Maliye Politikası
Ekonomide maliye politikası uygulaması sonucu, kamu harcamalarının artışı
genişletici etki yapar ve IS eğrisi sağa kayar, kamu harcamalarının azalışı da daraltıcı etki
yapar ve IS eğrisi sola kayar.
Kamu harcamalarının arttırılarak vergilerin azaltıldığı genişletici maliye politikası
uygulaması ile toplam talep artar ve IS eğrisi sağa kayar. Kamu harcamalarının artması geliri
arttırır, bu da para talebini arttırarak faiz oranlarını yükseltir. Faiz oranlarının artışı yatırımları
olumsuz etkilerken, millî gelir düzeyinde bir miktar düşme gerçekleşir. Yeni denge
noktasında faiz oranları ve millî gelir daha yüksektir. Kamu harcamaları azaltılıp vergiler
arttırıldığında da tersi durum ortaya çıkar ve IS eğrisi sola kayar. Bu durumda talep azalır ve
faiz oranları düşer. Yeni denge noktasında, faiz oranları ve millî gelir düzeyi daha düşüktür.
Maliye politikası, likidite tuzağında, bir başka deyişle LM eğrisinin yatay olduğu
konumda maksimum etki yaratır. Kamu harcamaları çarpan katsayısına bağlı olarak kamu
harcamalarının artışı, millî geliri arttırır. Ancak LM eğrisinin dikey olduğu konumda maliye
politikası etkinsizdir. Kamu harcamalarının yarattığı gelir artışının tümü faize yansır ve tam
dışlama etkisi ortaya çıkar. Bir başka deyişle yüksek faiz oranları, özel yatırımları azaltır, bu
esnada kamu harcamalarının artışı ortaya çıksa bile, millî gelir üzerindeki net etki pozitif
değildir.

Şekil 2: Etkin Maliye Politikası
Öte yandan maliye politikası aracı olarak kullanılan kamu harcamalarının finansman
şekli göz önüne alındığında, LM eğrisi de ayrıca etkilenir. Kamu harcamalarının artışı IS
eğrisini sağa kaydırırken, Merkez Bankası kaynaklarından yapılan iç borçlanma (para arzı
artışı) ile söz konusu harcamaların finansmanı, LM eğrisini sağa kaydırır. Para arzı, kamu
harcamalarından daha fazla artacağından, LM eğrisi, IS eğrisinden daha fazla sağa kayar.
Böylece faiz oranları düşer ve yeni yatırımlar finanse edilerek, yeni millî gelir düzeyi,
başlangıç maliye politikası uygulamasınınkinden daha yüksek olur. Ancak kamu
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harcamalarının artışı vergilerle ya da diğer borçlanma araçları ile finanse edilirse, LM eğrisi
değişmez.

6.1.4. Politika Karması
Para politikası ve maliye politikasının, gelir düzeyi ve faiz oranına etkilerini bir arada
değerlendiren politika karmasında, siyasi karar alıcıların tercihleri dikkate alınır. Örneğin;
bazı siyasi karar alıcılar altyapı harcamalarına özel önem verirken, bazıları da politika
tercihlerini vergi indirimlerinden yana kullanabilir. O nedenle kalkınma ya da tüketim
hedeflerinden uygun farklı maliye ve para politika bileşimleri politika karmasını oluşturur.

Şekil 3: Politika Karması
Siyasi karar alıcıların faiz oranlarını etkilemeden geliri arttırmak istediği durumda,
genişletici maliye ve para politikaları beraber kullanılabilir. Kamu harcamalarının arttırılması,
IS eğrisini sağa kaydırır ve faiz oranı ve millî gelir düzeyi yükselir. Genişletici para politikası
uygulaması ile para arzı arttırılır, LM eğrisi sağa kayar. Bu kez faiz oranları düşer ve millî
gelir düzeyi yükselir. Yeni denge noktasında, gelir arttığı için tüketim artmakla birlikte faiz
oranlarının değişmemesi nedeniyle, planlanan yatırımlar değişmez. Bu nedenle, tüketimin ve
kamu harcamalarının millî gelir içindeki payı yükselirken, yatırımların payı azalır. Söz
konusu uygulama ile faiz oranları değişmeden, millî gelir arttırılmış olur.
Maliye ve para politikalarının ne ölçüde kullanılması gerektiği ise mevcut ekonomik
duruma ve karar alıcıların davranışlarına bağlıdır. Para miktarında meydana gelen artışın
faizleri düşürmesi beklenirken, fiyatları arttırıyorsa, bu artış beklenen genişletici etkiyi
yaratmayacak ve para politikası amacına ulaşamayacaktır. Ayrıca, talepte bir miktar artış olsa
bile üretim buna karşılık vermediği zaman, para miktarındaki artış tümden fiyatlara
yansıyacak ve para politikası etkisiz olacaktır.
Gerçek dünyada, bir tek politikadan ziyade politika karması uygulamak daha doğrudur
ve maliye ya da para politikalarından hangisine önem ve öncelik verileceği de siyasal bir
tercihtir.
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6.2. Açık Ekonomide Para ve Maliye Politikalarının Nispi Etkinliği
Günümüzde dışa açık olmayan ekonomi kalmamıştır. Dışa açıklık, ülkelere pek çok
avantajın yanında, iç ve dış dengenin sağlanması açısından sorunları da beraberinde getirir.
İçeride ekonomik istikrar, bir başka deyişle fiyat istikrarı ve tam istihdamı sağlama hedefi,
dışarıda da dış ticaret açığıyla mücadeleye yönelik alınan önlemler, dışa açıklık ortamında
birbiri ile bağlantılıdır. Dışa açık bir ülke, hem bu dengelerden birisini sağlamadan, diğerini
garanti edemez hem de dışa açıklık, uygulanan maliye ve para politikalarının etkilerini azaltır.
Örneğin; talep yetersizliğini önlemek amacıyla genişletici maliye politikası uygulaması olarak
kamu harcamalarının arttırılması ve/veya genişletici para politikası uygulaması olarak para
arzının arttırılması ile yaratılan talebin bir kısmı yurt dışına çıkar. Bu alandaki çalışmalar, iç
dengeye yönelik olarak maliye politikası araçlarının, dış dengeye yönelik olarak da para
politikası araçlarının kullanılması gerektiğini ileri sürer.
Dışa açık ekonomide maliye politikası, döviz kuru ve dış ticaret dengesini etkiler.
Genişletici maliye politikası uygulaması olarak kamu harcamaları artışı, faiz oranlarını
yükseltir ve bu da yabancı sermayeyi ülkeye çeker. Yabancı sermayenin ülkeye girişi yerli
parayı değerli kılar ve bu durum ithalatı ucuzlatarak, ihracatı daha pahalı hâle getirir. İşte
kamu harcaması artışı ile başlayan bütçe açıklarının yanına dış ticaret açığı da eklenince,
ortaya çıkan olguya, ikiz açık adı verilir.

6.2.1. Mundell – Fleming IS-LM-BP Modeli
IS-LM modelinin dışa açık ve uluslararası sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir
ekonomide uygulanması ile IS-LM-BP modeli ortaya çıkar.
IS-LM eğrisine ödemeler dengesi eğrisi olan BP eklenir ve bu model kullanılarak açık
ekonomide maliye ve para politikalarının faiz oranı ve millî gelir düzeyi üzerindeki etkileri
incelenir. Ancak bu politikaların etkilerinin incelenmesi, uygulanan döviz kuru sistemine göre
değişiklik gösterir.
Bilindiği gibi döviz kuru sistemleri; sabit ya da serbest (dalgalı) olabilir. Sabit döviz
kuru sistemi, bir ülkenin parasının, diğer ülke parası karşısındaki değerinin, siyasi otorite
tarafından belirlendiği sistemdir. Serbest (dalgalı) döviz kuru sistemi ise döviz piyasasına
siyasi otoritenin kararından bağımsız olarak, bir ülkenin parasının, diğer ülke parası
karşısındaki değerinin serbest döviz piyasasında, arz-talep koşullarına göre belirlendiği
sistemdir.
Mundell-Fleming modelinde sabit döviz kuru sisteminde maliye politikası etkin iken,
serbest döviz kuru sisteminde para politikası etkindir.

6.2.2. Mundell – Fleming Modeli ve Sabit Döviz Kuru Sistemi
Bu modelde, genişletici maliye politikası uygulaması ile kamu harcamaları artışı IS
eğrisini sağa kaydırıp, talep artışına yol açar. Bu noktada faiz oranları yükselir ve gelir düzeyi
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artar. Faiz oranlarının yükselmesi, yabancı sermayeyi ülkeye çeker ve ulusal para değerlenir.
Sabit döviz kuru sisteminde ülke Merkez Bankası’nın, sabit döviz kurunun değerini korumak
amacıyla piyasadan döviz satın alması ile para arzı artar ve gelir de artış gösterir. Bu döviz
satın alma müdahalesi, yurt içi faiz oranlarının yurt dışı faiz oranlarına eşit olmasına kadar
devam eder. Yeni denge noktası, daha yüksek bir gelir düzeyidir. Görüldüğü üzere, sermaye
hareketlerinin serbest olduğu, sabit döviz kuru sisteminde, maliye politikası etkindir.
Yine bu modelde genişletici para politikası uygulaması ile Merkez Bankası’nın para
arzını arttırması LM eğrisini sağa kaydırıp, faiz oranlarının düşmesine yol açar. Bu noktada
yatırımlar artar ve gelir düzeyi yükselir. Ancak yurt içi faiz oranlarının yurt dışı faiz
oranlarından düşük olması nedeniyle, sermaye çıkışı yaşanır ve ödemeler dengesi açığı ortaya
çıkar. Öte yandan ülkenin dışa açıklığına ve ithalat eğilimine bağlı olarak, yaratılan talebin bir
kısmı ülke dışına çıkar ve dış ticaret açığı da artar. Ödemeler dengesi açığı, ulusal paranın
değer kaybetmesine neden olur ve Merkez Bankası ulusal paranın değerini korumak için
piyasaya döviz satarak müdahale eder. Bu müdahale, yurt içi faiz oranlarının yurt dışı faiz
oranlarına eşitlenmesine, bir başka deyişle LM eğrisinin başlangıç noktasına geri gelmesine
dek sürer. Son olarak Merkez Bankası rezervleri erir ve ekonomi daralır. Görüldüğü üzere
Merkez Bankası’nın sabit döviz kuru sisteminde bağımsız para politikası uygulama
olanaklarının olmaması nedeniyle, sermaye hareketlerinin serbest olduğu sabit döviz kuru
sisteminde para politikası etkin değildir.

6.2.3. Mundell – Fleming Modeli ve Serbest (Dalgalı) Döviz Kuru
Sistemi
Siyasi otoritenin döviz piyasasına müdahalesinin olmadığı serbest döviz kuru
sisteminde, ülkeye giriş-çıkışı serbest olan sermaye hareketleri, döviz kurunu değiştirerek
ödemeler dengesini sağlar.
Bu modelde, genişletici para politikası uygulaması ile para arzı artar ve LM eğrisi sağa
kayar. Bu durum faiz oranlarını düşürerek, yatırımları ve dolayısıyla gelir düzeyini arttırır.
Ancak yurt içi faiz oranlarının gerilemesi, ülkeden sermaye çıkışına neden olur ve ulusal para
değer kaybeder. Ulusal paranın değer kaybetmesi, yurt içi malların değerini düşürüp, yurt dışı
malların değerini artırdığından, ihracat artış gösterir ve IS eğrisi sağa kayar. Yeni denge
noktasında, iç ve dış faiz oranları eşitlenir ve gelir düzeyi de yükselir. Görüldüğü üzere
sermaye hareketlerinin serbest olduğu serbest döviz kuru sisteminde para politikası etkindir.
Yine bu modelde, genişletici maliye politikası uygulaması ile kamu harcamaları artar
ve IS eğrisi sağa kayar. Bu durum faiz oranlarını artırır ve gelir düzeyini yükseltir. Bu kez
yurt içi faiz oranlarının yurt dışı faiz oranlarından yüksek olması nedeniyle, ülkeye sermaye
girişi olur ve ulusal para değerlenir. Ulusal paranın değerliliği, ithalatın ucuz ve ihracatın
pahalı olmasına yol açarak, ödemeler dengesi açığına neden olur ve IS eğrisi başlangıç
noktasına döner. Görüldüğü üzere sermaye hareketlerinin serbest olduğu serbest döviz kuru
sisteminde maliye politikası etkin değildir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ekonomik istikrarın sağlanmasında maliye ve para politikalarının nispi
etkinliğini öğrendik. Gerek kapalı gerekse açık ekonomide maliye politikasının millî gelir
düzeyini arttıran durumları olduğu gibi, para politikasının da istikrarı sağlayabildiğini gördük.
Keynesyenler her koşulda maliye politikasının etkin olduğunu ileri sürerken, Monetaristlerin
para politikasının etkinliğinin koşulsuz kabul edilmesi gerektiği yönündeki yargılarının
doğruluğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Monetaristler, hangi koşullarda para politikasının etkinliğini kabul ederler?

2)
Keynesyenler, kamu harcamalarındaki artışın millî gelir üzerindeki etkisini ve
LM eğrisi değişikliğini nasıl açıklarlar?
3)
Dışa açık bir ekonomide genişletici para ve maliye politikalarının ekonomik
faaliyet üzerindeki etkinlikleri hangi koşullara bağlıdır?
4)

Likidite tuzağı durumunda hangi politika etkindir?

5)
Kamu harcamalarındaki artışın vergi ile borçlanma ile finanse edildiği
durumlarda, maliye politikasının etkinliğini tartışınız.
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7. ENFLASYON VE MALİYE POLİTİKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Enflasyon ve Harcama Politikası
7.1.1. Reel Harcamalar
7.1.2. Transfer Harcamaları
7.2. Enflasyon Ve Vergi Politikası
7.2.1. Gelir Vergileri
7.2.2. Gider Vergileri
7.2.3. Servet Vergileri
7.3. Enflasyon ve Borçlanma Politikası
7.3.1. İç Borçlanma
7.3.2. Dış Borçlanma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Enflasyon, nasıl bir istikrarsızlıktır?

2)

Maliye politikası araçları ile enflasyonla nasıl mücadele edebilirsiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Enflasyon ve Harcama
Politikası

Enflasyonla mücadelede
kamu harcamalarının nasıl
kullanıldığını kavrayabilmek.

Enflasyon ve Vergi
Politikası

Enflasyonla mücadelede
vergilerin rolünü
saptayabilmek.

Enflasyon ve Borçlanma
Politikası

Enflasyonla mücadelede
borçlanmanın yerini
inceleyebilmek.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Olivera – Tanzı Etkisi



Ramsey Kuralı
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Giriş
Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli yükseliş eğilimi olarak kendini gösteren enflasyon,
esasında ücret artışlarının üzerinde seyreden fiyat artışlarına yol açtığından, yeni yatırımlarla
beraber üretim artışı, istihdam artışı ve kârlarda yükselişe yol açar. Bu anlamda ekonomiyi
canlandıran enflasyonun çok önemli olumsuzlukları da vardır.
Enflasyon, ücretlilerin aleyhine sonuçlar yaratır. Enflasyonist ortamda vergi
toplamadaki gecikmeler, vergilerin reel değerini düşürür. Ekonomide nispi fiyat yapısını
değiştiren enflasyon, kaynak dağılımında optimaliteden uzaklaşılmasına, gelir ve servet
dağılımının değişmesine neden olur. Enflasyon ayrıca ekonomide toplam tasarruf düzeyini
düşürücü etki yapar. Son olarak enflasyon, faiz oranlarını yükselttiği için yatırımların
azalmasına yol açarken, aynı zamanda enflasyonun hızı arttıkça enflasyonist beklentiler
geleceğe yönelik bekleyişleri olumsuza çevirerek risk alma eğilimini zayıflatır ve spekülatif
yatırımları cazip hâle getirir.
Görüldüğü üzere enflasyon kısa dönemde kaynak ve gelir dağılımını bozduğu uzun
dönemde ise büyümeyi engellediği için mücadele edilmesi gerekli ve önemli bir istikrarsızlık
kaynağıdır.
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7.1. Enflasyon ve Harcama Politikası
Enflasyonla mücadelede ekonomide fazla olan talebin emilebilmesi için daraltıcı
maliye politikası önlemlerinden biri kamu harcamalarını kısmaktır. Kamu harcamalarının
beklenenin altında gerçekleşmesi, bütçede bir fazlalığa neden olur ve bizzat bütçe fazlası, bir
mali araç olarak da kullanılır.

7.1.1. Reel Harcamalar
Toplam talebin unsurlarından olan reel harcamalar, yatırım ve cari harcamalar olarak
ikiye ayrılır. Devletin piyasadan üretim faktörü satın alarak gerçekleştirdiği ve üretim
kapasitesini arttırmaya yönelik harcamalar olan yatırım harcamalarının azaltılması, kısa
dönemde talebi, uzun dönemde de yatırımları azaltır. Yatırım azalışı ve üretim kapasitesinin
düşmesi, büyümeyi olumsuz etkileyeceğinden, enflasyonla mücadele ya da büyüme
amaçlarından birinin tercih edilmesi gerekir. Ayrıca bu yatırımlara başlanmışsa, çoğunlukla
durdurulmaları, devam ettikleri takdirde yaratacağı maliyetten fazlasını ortaya çıkarabilir. Bu
durum, enflasyonist eğilimleri kırmada, önemle üzerinde durulması gereken bir konudur.
Reel harcamaların bir diğer unsuru olan cari harcamalar, ekonomide mevcut üretim
kapasitesine işlerlik kazandıran harcamalardır. Cari harcamaların azaltılmasında, harcamanın
niteliği önem kazanır. Özellikle beşerî sermayeye yönelik eğitime, sağlığa ilişkin kalkınma
carilerinin kısılması, ekonominin üretim kapasitesi üzerinde olumsuz etki yaratacağı gibi,
toplumsal tepkiye yol açan ve siyasal açıdan riskli bir sonuç yaratır.
Cari harcamaların arasında yer alan personel harcamalarında kısıntıya gidilmesi ise,
sosyal tepkiler ve örgütlü emeğin baskıları ile çoğunlukla mümkün olmaz ve zaten böyle bir
sonuç, gelir dağılımında adalet açısından arzulanmaz.

7.1.2. Transfer Harcamaları
Devletin üretim faktörü kullanmaksızın gerçekleştirdiği ve sosyal, mali ve iktisadi
transferler olarak çeşitleri bulunan transfer harcamaları, harcanabilir gelir yoluyla ekonomiye
yayıldığından toplumun marjinal tüketimine bağlı olarak gelir üzerinde etki yaratır.
Toplumdaki bireylerin gelirlerini arttırmaya yönelik emekli, dul, yetim aylıkları ve
öğrenci bursları şeklinde tezahür eden sosyal transferlerde kısıntıya gidilmesi, toplumsal tepki
ve siyasal risk açısından önem taşır.
Üretime yönelen firmalara verilen sübvansiyonlar şeklinde görülen mali transferlerin
azaltılması, uzun dönemde arzı olumsuz etkiler ve büyümeyi yavaşlatacağından tercih
edilmez.
Son olarak devletin borçlanması ile ortaya çıkan iç ve dış borç faiz yükümlülükleri,
borç sözleşmesinden doğan yükümlülüğü içerir. Bu açıdan iktisadi transferlerde kısıntının,
borç verenlerin devlete olan güvenini sarsıcı etki yaratmaması için, öncelikle azaltılması
gereken, borçlanma gerekliliğidir.
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7.2. Enflasyon ve Vergi Politikası
Yükümlülerin satın alma gücünde azalışa yol açan vergiler, ekonomi üzerinde tüketim
ve yatırım harcamalarını azaltarak daraltıcı etki yaratır. Enflasyonla mücadelede vergilerin
artırılması (vergi oranlarının artırılması, indirim, muafiyet ve istisnaların daraltılması ve/veya
sisteme yeni vergiler eklenmesi) maliye politikasının temel uygulama seçeneğidir.
Ekonomide enflasyonist ortamda ortaya çıkan toplam talep fazlasını emebilmek için
vergilerde meydana gelecek artışın miktarı ve bileşimini belirleyici en önemli unsur,
vergilerin gelir esneklikleri ve bünyelerinde bulundurdukları otomatik stabilizatörlerdir.
Ayrıca vergilerdeki artışın ekonomide yaratacağı aşırı yük unutulmamalıdır. Emek arzı,
tasarruflar ve yatırım kararı ile risk alma eğilimi üzerindeki saptırıcı etkiler, vergi artışının
enflasyonla mücadelede etkinliğini azaltır.

7.2.1. Gelir Vergileri
Gelir vergileri, artan oranlılığı, en az geçim indirimini ve ayrıma kuramını
bünyelerinde barındırdıklarından sübjektif ve gelir dağılımında adaleti sağlayıcı nitelikteki
çağdaş vergilerdir. Enflasyonist ortamda parasal gelirlerde ortaya çıkan artış, yükümlüleri
daha yüksek vergi dilimlerine dahil ederek, otomatik stabilizatör olarak gerek toplam talebi
azaltacak şekilde yükümlülerin satın alma güçlerini azaltır gerekse devlete bu dönemde artan
bir vergi hasılatı sunar.
Enflasyonla mücadelede gelir vergisi oranlarında artış, söz konusu etkileri daha da
kuvvetlendirerek enflasyonla etkin savaşın yolunu açar. Öte yandan gelir vergisi oranlarındaki
artış, düşük gelir gruplarının daha yüksek vergi oranları ile karşılaşmasına neden olarak gelir
dağılımını bozucu etki yaparken, yüksek gelir gruplarında, tasarrufları ve yatırımları
cezalandırıcı rol oynayarak, büyümeyi yavaşlatıcı etki gösterir.
Gelir vergisinin enflasyonla mücadelede kullanılması ile azalan talep düzeyi, tüketim
üzerinden alınan vergilerin talep düzeyini azaltıcı etkisinden daha azdır. Bir başka deyişle
toplam talebi kısmaya yönelik daraltıcı maliye politikası uygulaması ile gider vergilerinin eşit
gelir sağlayan gelir vergilerine oranla ekonomi üzerinde daraltıcı etkisi daha düşüktür. Buna
yol açan temel faktör, gelir vergisinin bir kısmının tasarruflardan ödenmesidir ve bu olgu,
enflasyonla mücadelede gelir vergilerinin etkisini zayıflatır.
Enflasyonun en önemli sakıncalarından biri, mali istikrarı bozmasıdır. Enflasyonist
dönemlerde vergi gelirleri aşınır ve vergi matrahları nominal gelir üzerinden belirlendiğinde,
vergi gelirlerinde gerçek olmayan artışlar ortaya çıkar. Enflasyon sürecinde bazı vergiler,
tahakkuk-tahsilat süre farklılığı nedeniyle reel değer kaybına uğrar. Buna Olivera-Tanzi
Etkisi denir. Özellikle gelir vergisi tahsilatı, gelirin elde edildiği yılda tahakkuk edip, izleyen
mali yılda tahsil edilir ve hatta taksitle ödenir.
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7.2.2. Gider Vergileri
Dolaylı vergiler, vergi yükünün yükümlüler tarafından daha az hissedildiği, objektif
nitelikli ve piyasa mekanizması dahilinde yansıtılması mümkün olabilen vergilerdir. Dolaylı
vergilerden olan gider vergilerinde enflasyonla mücadele bağlamında meydana gelecek artış,
toplam talep düzeyini azaltıcı etki yapar. Bu vergilerin tümü tüketim üzerinden
alındıklarından tüketicilerin satın alma güçlerini kısar.
Ancak bilindiği üzere, gelir arttıkça gelirin marjinal faydası azalır. Yüksek gelir
grubuna mensup bireylerin ilave 1 liraya atfettikleri değer ile düşük gelir grubuna mensup
bireylerin ilave 1 liraya atfettikleri değer, birbirinden çok farklıdır. Düşük gelir grubundakiler
için ilave 1 lira diğerlerine göre çok daha kıymetlidir. Çünkü düşük gelir grubundakilerin
marjinal tüketim eğilimleri yüksektir. Bir başka deyişle düşük gelir grubundakiler, gelirlerinin
hemen tamamını tüketime yönlendirirler. Öte yandan yüksek gelir grubundakiler, gelirlerinin
hepsini tüketime ayırmadıklarından, marjinal tüketim eğilimleri düşüktür, hatta marjinal
tasarruf eğilimi belirmeye başlar. İşte gider vergilerinde oran artışı gerçekleşirse, gelirlerinin
hemen tamamını tüketime ayıran düşük gelirliler, ağır bir vergi yükü altına girer, ancak aynı
olumsuzluk, yüksek gelir grubundakiler için ortaya çıkmaz.
Öte yandan, düşük ve yüksek gelir grubundakilerin tükettikleri malların talep
esnekliklerinin farklılığı da enflasyonla mücadelede gider vergilerindeki oran artışının gelir
dağılımı üzerinde yaratacağı olumsuzlukları daha da şiddetlendirir. Temel ihtiyaçlara yönelik
zorunlu tüketim mallarının talep esneklikleri düşük, bazı çeşitlerde ise sıfırken, lüks tüketim
mallarınınki ise yüksek olup bazı çeşitlerde sonsuzdur. Talep esnekliği düşük mallarda vergi
artışı ile beraber yaşanacak fiyat artışı, talep edilen mal miktarını değiştirmezken, talep
esnekliği yüksek mallarda vergi artışı, talep edilen mal miktarını büyük oranda değiştirir.
Vergi adaleti açısından, talep esnekliği düşük mallar üzerindeki vergi oranları düşük, talep
esnekliği yüksek olan malların vergi oranı yüksek olmalıdır. Ancak gelir dağılımında adalete
yönelik kaygıları azaltan böyle bir vergileme politikası, verginin etkinlik kaybını da
beraberinde getirir.
Ramsey adlı bir matematikçinin 1927 yılında yayınladığı makalesinde ileri sürdüğü
Ramsey Kuralı olarak adlandırılan kural, vergilemede etkinlik kaybını minimize eder. Diğer
adı ters esneklik kuralı olan ve bu kurala göre düzenlenen vergiler, Ramsey Vergileri’dir.
Kurala göre, talep esnekliği yüksek malların vergi oranları düşük (hâlihazırda vergiye tepki
sonucu mallar talep edilmeyeceğinden), talep esnekliği düşük malların vergi oranları da
yüksek (hâlihazırda vergi artışı, talep edilen mal miktarını azaltmadığından) olmalıdır. Tabi
bu kural, veri vergi hasılatını maksimize etmeye yönelik olup, vergi adaleti ilkesi göz ardı
edilirse, uygulanabilir niteliktedir.

7.2.3. Servet Vergileri
Otomatik stabilizatör olarak kullanıma elverişli olmayan servet vergilerinin,
enflasyonla mücadele çerçevesinde oranlarının artışı, kısa vadede toplam talebi anlamlı bir
biçimde kısmaz. Ancak enflasyonist ortamda, enflasyonun her bir servet unsurunda yaratacağı
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nominal servet artışları doğru olarak saptanırsa, vergi hasılatı artabilir. Vergi artışı sonucu
çoğu servet unsurunun elden çıkarılması ile servet vergileri ödenebilecek hâle gelindiğinde
arzulanmayan sermaye temerküzü olgusu, bir başka deyişle sermaye unsurlarının belli
ellerde toplanması durumu ile karşılaşılabilir.

7.3. Enflasyon ve Borçlanma Politikası
Devlet borçları, kamu maliyesinin en klasik konularından biridir. Bu dal, genelde
ekonomi tarihinin, özelde de kamu maliyesi tarihinin içinde yer alır. Devletin gelir-gider
dengesini kurmada kullandığı bir araç olarak bilinen devlet borçları, günümüzde ekonomi,
özellikle maliye bilimi içerisinde gittikçe artan bir öneme sahiptir ve maliye politikası
araçlarından biri olarak da genel ekonomi içerisinde büyük önem taşır.
Marjinal tasarruf eğilimi pozitif kesimler, bugünkü tüketimlerinden vazgeçmelerinin
karşılığı olarak bir faiz beklentisi içerisinde ve belli bir süreliğine devlete borç verirler.
Borçlar gerek alınış gerekse de itfa aşamasında, ekonomik göstergeler ve ekonomik kesimler
üzerinde çok çeşitli etkiler bırakır. Bu etkilerin en iyi şekilde ayrıştırılması, borçlanmanın
nasıl tanımlandığına ve sınıflandırıldığına bağlıdır.

7.3.1. İç Borçlanma
Devletin ülke sınırları içindeki birey ve firmalardan millî para cinsinden borçlanması
iç borçlanma, dış piyasalardan ve yabancı para ile borçlanması da dış borçlanmadır.
İç borçlar, ülke içinde bir çeşit kaynak transferidir. Devlete borç veren kesimlerden
aktarılan kaynak, bir vade sonunda anapara ve faiz karşılığında alacaklıların eline geçer.
Devletin söz konusu kaynaklara ulaşması esnasında, ödünç verilebilir fonlar piyasasında bir
ek talep ortaya çıkar. Bu durum faiz oranlarını yükseltici etki yapar. Yükselen faizlerle
beraber borcun maliyeti artar ve yatırım talebi faiz oranlarına duyarlı ise yatırımlar azalır
(crowding-out). Ayrıca devlete borç veren kesimlerin başında gelen ticari bankaların devletin
borçlanma senetlerine önemli oranda kaynak ayırmaları, daralan kredi piyasası nedeniyle de
yatırımları sekteye uğratır. Ancak devletin topladığı fonlar ile verimli kamu harcamalarını
gerçekleştirmesi sonucu, büyümenin kamu ya da özel sektörce gerçekleştirildiği ideolojik
olarak önemli değilse, özel sektör yatırım harcamalarında meydana gelen düşüş, kamu yatırım
harcamalarındaki artış ile telafi edilmiş olur.
Borç ödemesi, ekonomiye yeni kaynak enjekte edilmesine yol açtığından, ekonomik
faaliyet üzerinde genişletici etki yaratır. Borç ödemesi ile ellerine nakit geçenler özel kişiler
ise, ödeme ile ele geçen paranın tüketime yönlendirilmesi olasılığı düşüktür. Çünkü tahvil
sahipleri, devlete borç olarak verdikleri meblağı, tasarruf amacıyla vermişlerdir. Bu nedenle
ellerine geçen meblağın küçük bir kısmını tüketim harcamalarında kullanıp, daha çok yeni
yatırıma yöneltecekler, söz konusu yatırım araçlarına artan talep dolayısıyla tahvil ve bono
fiyatları yükselip, faiz oranları düşecektir. Eğer ödemenin yapıldığı dönemde ekonomiye
durgunluk hâkimse, tersi gerçekleşecektir. Borç ödemesi yapılan kurumlar bankalar ise,
ödemeden dolayı ortaya çıkan genişletici etki, daha az olacaktır. Ekonomi canlı bir dönemde
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ise ve bankaların likiditeleri ile borç verilebilir fonları yüksek ise, borç ödemesi ile birlikte
kredi faaliyetlerini arttırmayacaklar, enflasyona sebep olmak istemeyeceklerdir.

7.3.2. Dış Borçlanma
Dış borçlar, alındıklarında millî geliri arttırır, ödemelerinde ise borç miktarı kadar
millî gelir düzeyini azaltırlar. O nedenle borçlanmayla elde edilen fonlar verimli alanlarda
kullanılıp, millî gelir düzeyi arttırılamazsa dışarıya net kaynak transferi meydana gelir.
Kredibilite, bir ülkenin dış borçlanmaya başvurmasında önemli bir etkendir.
Kredibilite iç borçlarda önemli bir unsur sayılmazken dış borçlar için en önemlisidir.
Güvenilirliğini yitiren ülkeler için yeni borç kaynaklarının bulunma şansı azalır ve/veya daha
yüksek faiz ve ağır koşullarla borçlanmak zorunda kalırlar.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bir ekonomik istikrarsızlık olan enflasyon ile mücadelede maliye
politikasının başarı şansını, kamu harcaması, vergiler ve borçlanma araçları açısından
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Enflasyonla mücadelede harcama politikalarının etkinliğini tartışınız.

2)
Enflasyonla mücadelede gelir ve gider vergilerinin daraltıcı etkilerini
karşılaştırınız.
3)
anlatınız.
4)
5)
nelerdir?

Enflasyonla mücadele ile gelir dağılımı politikaları arasındaki çatışmayı
Ekonomik büyüme ve daraltıcı maliye politikalarının uyumu nasıl sağlanabilir?
Enflasyonist dönemlerde borç geri ödemelerinin gerçekleştirilme koşulları
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8. DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Durgunluk ve Harcama Politikası
8.1.1. Reel Harcamalar
8.1.2. Transfer Harcamaları
8.2. Durgunluk ve Vergi Politikası
8.2.1. Gelir Vergileri
8.2.2. Gider Vergileri
8.2.3. Servet Vergileri
8.3. Durgunluk ve Borçlanma Politikası
8.3.1. İç Borçlanma
8.3.2. Dış Borçlanma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Durgunluğun nedenleri nelerdir?

2)

Maliye politikası araçları ile durgunlukla nasıl mücadele edilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Durgunluk ve Harcama
Politikası

Durgunlukla mücadelede
kamu harcamalarının nasıl
kullanıldığını kavrayabilmek.

Durgunluk ve Vergi
Politikası

Durgunlukla mücadelede
vergilerin rolünü
saptayabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Durgunlukla mücadelede
Durgunluk ve Borçlanma borçlanmanın yerini
Politikası
inceleyebilmek.
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Durgunluk, enflasyon gibi ekonomik istikrarsızlık türlerinden biridir. Enflasyonun
tersine durgunlukta, talep düzeyi arzın gerisindedir. Yine enflasyonun tersine, maliye
politikasının önlemleri genişletici niteliktedir.
Durgunluk içerisindeki bir ekonomide üretim kapasitesinin tam kullanımının
sağlanamadığı bir durumda, millî gelir eksik istihdam düzeyinde gerçekleşir, işsizlik artar ve
fiyatlar genel düzeyi düşmeye başlar.
Ekonomi tarihinin en popüler durgunluk olayı, 1929 Büyük Buhranı olarak anılır.
Başta ABD olmak üzere hemen tüm kapitalist ülkeleri etkisi altına alan Büyük Buhran’dan
çıkış politikaları konusunda, klasik iktisadın önermeleri yetersiz kalmıştır. Çünkü klasiklere
göre, bir ekonomide işsizlik ve durgunluk geçicidir. Ekonomi, görünmez el aracılığıyla
yeniden dengeye gelir. Klasiklere göre ekonominin daralma dönemlerinde kârlılıktaki düşme,
işsizliğin artmasına ve iş bulmak isteyenlerin ise işverenlerin sunduğu düşük ücretlerle
çalışmaya razı olmalarına neden olur. Sonunda ücretlerin düşüşü, ekonomiyi yeniden dengeye
getirir ve tam istihdam gerçekleşir. Oysaki 1930’larda iktisat sahnesine çıkan Keynes’e göre,
ücretler aşağıya doğru esnek değildir. Ücret düşüşü ekonomik faaliyet düzeyini arttırmak
yerine, tüketicilerin gelirlerini ve toplam talep düzeyini azaltarak ekonomide durgunluğun
devamına neden olur. Öte yandan yatırımları besleyecek tasarruf da öncelikle faize değil,
gelire bağlıdır. Durgunluk döneminde faizlerin düşüşü, tasarruf-yatırım dengesini garanti
edemez. O nedenle Keynes, talep yönlü politikaları ile durgunlukla mücadelede başarılı bir
sayfa açmıştır.
Keynesyenlere göre bir ekonomide durgunluğa yol açan temel faktör, toplam talep
yetersizliğidir. Oysaki geleceğe yönelik beklentilerin pozitif olduğu dönemlerde, yatırımlar
artacak ve yükselen toplam talep ile beraber ekonomide refah artışı yaşanacaktır. Ancak uzun
vadede üretim kapasitesinin talebi karşılamaya yetmemesi, yatırımların artış hızını yavaşlatır
ve bu durum tüketici gelirinin azalmasına neden olarak yatırım talebinin daha da düşmesine
neden olur. O nedenle durgunlukla mücadelede toplam talebi ve böylelikle de yatırımları
desteklemek şarttır.
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8.1. Durgunluk ve Harcama Politikası
Durgunlukla mücadelede, ekonomideki toplam talep yetersizliğinin giderilebilmesi,
için genişletici maliye politikası önlemlerinden biri, kamu harcamalarını arttırmaktır. Kamu
harcamalarının artışı bütçe açıklarına neden olur ve bizzat bütçe açığı, bir mali araç olarak da
kullanılır. Öte yandan, durgunlukla mücadelede kullanılan kamu harcaması artışının
yaratacağı genişleme, maliye politikasının hedeflediği ekonomik büyüme ve gelir dağılımında
adalet amaçları ile uyumludur.

8.1.1. Reel Harcamalar
Toplam talebin unsurlarından olan reel harcamalar, yatırım ve cari harcamalar olarak
ikiye ayrılır. Devletin piyasadan üretim faktörü satın alarak gerçekleştirdiği ve üretim
kapasitesini arttırmaya yönelik yatırım harcamalarının artırılması, toplam talebi doğrudan
etkiler. Yatırım harcamalarının ekonomi üzerindeki genişletici etkisi, cari harcamalarınki ile
aynıdır. Ancak cari harcamalar, mevcut üretim kapasitesine işlerlik kazandırırken, yatırım
harcamaları, özellikle altyapı harcamaları, hem ekonominin genel üretim kapasitesini arttırır
hem de sağladığı dışsal faydalar ile sosyal faydayı maksimumlaştırarak, özel sektör
yatırımlarına da davetiye çıkarır. Tabii bu sayede canlanan talep, ekonominin fazla ısınmasına
ve enflasyonist eğilimlerin güçlenmesine yol açabilir.

8.1.2. Transfer Harcamaları
Devletin üretim faktörü kullanmaksızın gerçekleştirdiği sosyal, mali ve iktisadi
transferler olarak çeşitleri bulunan transfer harcamaları, harcanabilir gelir yoluyla ekonomiye
yayıldığından toplumun marjinal tüketimine bağlı olarak gelir üzerinde etki yaratır. O nedenle
transfer harcamalarının genişletici etkileri, reel harcamalardan daha az ve gecikmeli olarak
ortaya çıkar. Ancak sosyal transferlerin yöneldiği kesimin marjinal tüketim eğilimleri “1”e
eşit olursa, elde edilen kaynakların hepsi harcanarak gelir akımına dahil olacağından transfer
harcamalarının genişletici etkisi, cari ve yatırım harcamaları ile eşitlenir.
Mali transferler olarak sübvansiyonların, özel yatırımları teşvik açısından önemi
büyüktür. Üretim kapasitesini arttırmaya yönelik yatırımlara yapılacak sübvansiyon
ödemeleri, firmaların yatırılabilir fonlarını arttırarak, üretim tıkanıklıklarını giderir.

8.2. Durgunluk ve Vergi Politikası
Toplam talebi canlandırmak ve ekonomiye yeni talep enjekte edebilmek için, birey ve
firmaların daha fazla gelire sahip olmaları gerekir. O nedenle, kamu harcamaları gibi vergiler
de talebi canlandırmak için kullanılabilir.
Durgunlukla mücadele çerçevesinde uygulanan ve genişletici etki yaratan vergilerin
azaltılması, vergi oranlarında indirim, muafiyet, istisna ve indirim oranlarının arttırılması
ve/veya sistemden bazı vergilerin kaldırılması şeklinde gerçekleştirilebilir. Durgunluk
dönemlerinde bu tür genişletici politikalarla, vergi sonrası kullanılabilir gelirleri arttırmak
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yoluyla, özel tüketim ve yatırım harcamalarında artış hedeflenir. Söz konusu hedefe ulaşmada
çeşitli vergi seçenekleri mevcuttur. Her bir verginin toplam talep üzerindeki etkileri ise
farklıdır.
Vergilerde gerçekleştirilecek azalışlara yükümlülerin alışmaları ve bu durumu
benimsemeleri oldukça kolaydır. Zor olan, vergi indirimleri sonrası gerektiğinde vergi
artışlarına yükümlüleri hazırlayabilmektir. Bu zorluk, gerek vergiye direnç açısından sosyal
tepkileri gerekse siyasal risk unsurlarını bünyesinde taşır. O nedenle, durgunluk aşıldıktan
sonraki dönemde, finansman yöntemleri de dikkatle seçilmelidir.
Ayrıca, durgunlukla mücadele, bütçe açıklarına neden olur ve hâlihazırda bu dönemde
gerekli olan politika da budur. Ancak durgunluğun ardından enflasyonist eğilimler kendini
gösterebilir.

8.2.1. Gelir Vergileri
Gelir vergilerinin artan oranlı yapısı, düşük gelirlilerden düşük, yüksek gelirlilerden
yüksek vergi alınmasını sağlar. Durgunluk dönemlerinde gelir ve kârlar azaldığı için bu
vergiler, otomatik stabilizatör olarak da işlev görür.
Gelir vergisinin kapsamı genişledikçe ve vergi indirimi sonucu hane halkı ve
firmaların tüketim düzeyi arttıkça, artan tüketim ekonomiyi durgunluktan çıkarabilir. Kurum
kazançları üzerinde düşen vergi yükü, kurumun yatırıma yönlendirilen fonlarını arttırır ve
geleceğe yönelik beklentilerin de iyileşmesini sağlar.

8.2.2. Gider Vergileri
Gider vergilerinde yapılacak vergi indiriminin gelir arttırıcı etkisi, gelir
vergisininkinden daha yüksektir. Bunun en önemli nedeni, gelir vergilerinde tüketim, ancak
gelirden tüketime ayrılan kısım oranında etkilenirken, gider vergilerinde tüketim malları
fiyatları düştüğü için, tüketim doğrudan etkilenir. Böylelikle bireylerin tüketim harcamaları ve
toplam talep artar, stoklar erir ve üreticiler yeni üretimler için yatırımlarını hızlandırırlar.
Talep esnekliği düşük zorunlu tüketim malları üzerindeki vergi oranlarının düşmesi,
tüm tüketimleri içinde bu mal gruplarını bulunduran düşük gelir grupları açısından olumlu
olup gelir dağılımı açısından da önemli etkiler yaratır.
Son olarak durgunlukla mücadelede geniş kapsamlı olan genel tüketim vergilerinde
indirimin genişletici etkisi, özel tüketim vergilerinde yapılacak indirimin genişletici
etkisinden daha fazladır.

8.2.3. Servet Vergileri
Servet vergilerinin genişletici etkisi, ancak servet unsurlarının harcanma potansiyeline
bağlı olarak etki gösterir. Eğer tüketim servetin bir fonksiyonu ise servet vergilerinin
azaltılması, toplam harcamaları ve sonuçta toplam talebi arttırır.
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8.3. Durgunluk ve Borçlanma Politikası
Durgunlukla mücadelede alınan genişletici maliye politikası önlemleri, bütçe açığını
ortaya çıkarır. Bu durumda bütçe açıklarının finansmanında borçlanma kullanılır.
Devlet borçları, devletin nakit ihtiyaçlarını gidermek amacıyla belli kesimlerden isteğe
bağlı bir şekilde ve geri ödeme koşulu ile elde edilen gelirdir. Devletin ülke sınırları içindeki
birey ve firmalardan millî para cinsinden borçlanması iç borçlanma, dış piyasalardan ve
yabancı para ile borçlanması da dış borçlanmadır. İç ve dış borçların maliye politikası aracı
olarak kullanımı, ekonomide farklı etkiler yaratır.

8.3.1. İç Borçlanma
İç borçlanma, fon piyasasına bir talep yaratır. Bu hâliyle deflasyonist dönemlerde
zaten düşük düzeyde olan fonlar, devlete borç olarak aktarılamaz. Bir başka deyişle durgunluk
dönemlerinde devletin içeriden borçlanması zorlaşır. Ancak yine de bunun yanında devletin
ödünç verilebilir fonlar piyasasına yaratacağı bir talep artışı, faiz oranlarını yükseltir. Faize
duyarlılığı yüksek yatırımların kredi maliyetleri yükseleceğinden, yatırımlar azalır ve
durgunluk daha da şiddetlenir.
Borçların geri ödenmesi, ekonomiye yeni kaynak enjekte edilmesine yol açar ve
durgunlukla mücadelede kullanılabilir. Ancak borç ödemesi ile ellerine nakit geçenler özel
kişiler ise, ödeme ile ele geçen paranın tüketime yönlendirilmesi olasılığı düşüktür. Çünkü
tahvil sahipleri, devlete borç olarak verdikleri meblağı, tasarruf amacıyla vermişlerdir. Bu
nedenle ellerine geçen meblağın küçük bir kısmını tüketim harcamalarında kullanıp, daha çok
yeni yatırıma yöneltirler. Yine de ekonomide genişletici etki belirir. Borç ödemesi yapılan
kurumlar bankalar ise, bankaların fonları kredi olarak piyasaya sürmesi, genişletici etki ortaya
çıkmasını sağlar.

8.3.2. Dış Borçlanma
Dış borç alınması ülke millî gelir düzeyini arttırır, ancak faizi ile birlikte geri
ödenmesi borç miktarı kadar millî gelir düzeyini azaltır. Durgunlukla mücadelede çeşitli
ülkeler ya da uluslararası finans kuruluşlarından borçlanmayla elde edilen fonlar, verimli
alanlarda kullanıldığında, ekonomi üzerinde genişletici etki ortaya çıkar ve durgunlukla
mücadele edilebilir. Ancak alınan borçlarla üretim kapasitesi ve millî gelir düzeyi
arttırılamazsa, dışarıya net kaynak transferi meydana gelir.
Artan kamu harcamalarının borçlanma ile finansmanının sağlanması, ülkeye sermaye
girişini arttırır. Sermaye girişinin hızlanması dövizin bollaşmasına, kurların düşmesine neden
olur. Döviz ucuzlarken yerli para değerlenir ve ithalat daha ucuz, ihracat pahalı hâle gelerek,
ödemeler dengesi bilançosu açık vermeye başlar. Gerek bütçe gerekse ödemeler dengesi açığı,
uzun vadede ülkeleri borç krizine sürükler.
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Uygulamalar

126

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bir ekonomik istikrarsızlık olan durgunlukla mücadelede maliye
politikasının başarı şansını, kamu harcaması, vergiler ve borçlanma araçları açısından
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Durgunlukla mücadelede hangi araçlar kullanılabilir? Anlatınız.

2)
Ekonomiyi genişletici etkisi olan vergi çeşitlerini sıralayınız. Aralarında ne tür
farklar bulunmaktadır?
3)
Durgunlukla mücadelede en fazla genişletici etkisi olan harcamalar
hangileridir? Neden?
4)
araç nedir?
5)

Durgunluk dönemlerinde bütçe açığının finansmanında kullanılacak en etkin
Durgunluk dönemlerinde borç geri ödemesinin yaratacağı etkiler nelerdir?
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9. STAGFLASYON VE MALİYE POLİTİKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Stagflasyonun Tanımı ve Enflasyon – İşsizlik İlişkisi
9.2. Stagflasyonun Nedenleri
9.2.1. Yapısal İşsizlik ve Enflasyon
9.2.2. Rekabetçi Olmayan Emek Piyasaları
9.2.3. Eksik Rekabet
9.2.4. Gelir Bölüşümü Mücadelesi
9.2.5. Dış Ekonomik Koşullar
9.3. Stagflasyonla Mücadele Politikaları
9.3.1. Ücret ve Fiyat Kontrolleri
9.3.2. Sektörel ve Bölgesel Ağırlıklı Önlemler
9.3.3. Para ve Maliye Politikalarına İlişkin Optimal Bileşim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
olmuştur?

Stagflasyon, ilk ne zaman ve hangi nedenle ortaya çıkmıştır? Sonuçları ne
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Staglasyonun Tanımı ve
Enflasyon-İşsizlik İlişkisi

Stagflasyonu
tanımlayabilmek ve Phillip
Eğrisi’ni çizebilmek.

Stagflasyonun Nedenleri
ve Mücadele Politikaları

Stagflasyonun nedenlerini
öğrenmek ve çözüm
önerileri üretebilmek.

Stagflasyonun Nedenleri
ve Mücadele Politikaları

Stagflasyonla mücadelede
başarı yollarını
keşfedebilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Stagflasyon



Phillips Eğrisi



Vergi Temelli Gelir Politikaları
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Giriş
Fiyat istikrarı ve tam istihdamın gerçekleşmediği durumu yansıtan stagflasyon, 1970’li
yıllarda ortaya çıkmıştır. Stagflasyonist eğilimleri, maliye politikasının sadece talebe ağırlık
veren araçları ile önlemek mümkün değildir. Çünkü Keynesyen maliye politikası, enflasyon
ve durgunluğun aynı zamanda ortaya çıkabileceğini içermeyen bir teori üzerine kurulmuştur.
O nedenle sadece talebe ağırlık veren maliye politikası uygulamaları, stagflasyonla
mücadelede yeterli değildir. Stagflasyonla mücadelede başarı şansını arttıran temel faktör, ona
yol açan nedenleri belirleyebilmektir.
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9.1. Stagflasyon Kavramı ve Enflayon-İşsizlik İlişkisi
Enflasyon ile mücadelede alınan daraltıcı maliye politikası önlemleri ile millî gelirde
ve istihdamda düşüşler ortaya çıkarken eksik istihdamla mücadelede genişletici maliye
politikası önlemleri sonucu enflasyon oranı yükselir. Bu çatışma, enflasyonun talep itişli
değil, daha çok maliyet itişli olması hâlinde daha da belirginleşir.
İşsizliği yenmeye çalışan bir ekonomide enflasyon olacağı, enflasyonla mücadele
sürecinde ise işsizliğin ortaya çıkacağı sıkça tartışılmıştır. Bu ilişki, makroekonomide iyi
bilinen Phillips Eğrisi ile ifade edilmiştir. Phillips, 1958 yılında, işsizlik oranı düşük
olduğunda parasal ücretlerin artma eğilimi içinde olduğunu tespit etmiştir.
Bir ekonomide, kısa dönemde işsizlik oranı yüksek olduğu zaman enflasyon oranı
düşük gerçekleşir, işsizlik oranındaki bir azalmanın ise yüksek bir enflasyon oranı ile ilişkisi
vardır. Bu nedenle bir ekonomide iktisadi kararları veren organlar bu iki kötüden birisini
seçmek ya da bunlar arasında bir uzlaşma oranı belirlemek durumundadır.
Durgunluk içinde enflasyon olarak da bilinen stagflasyonda, hem fiyat istikrarı hem de
tam istihdam bir arada gerçekleşemez. Bu iki amaç arasında, yani işsizlik oranı ile enflasyon
oranı arasında bir değişim oranının kabullenilmesi gerekir. Bir ekonomide karar organları,
işsizlik oranı ile enflasyon oranı arasında bir değişim oranı kabullenmek durumundadır.
Örneğin yılda %5-6 civarında bir işsizlik oranına karşılık, nispi bir fiyat istikrarı ya da %4-5
civarında bir enflasyon oranına karşılık, tam istihdam.

Şekil 1: Phillips Eğrisi

9.2. Stagflasyonun Nedenleri
9.2.1. Yapısal İşsizlik ve Enflasyon
Enflasyonist ortamda yapısal işsizlik bir arada olunca, stagflasyon belirtileri ortaya
çıkar. Devletçe, iş gücünün uyumu ve arttırılmasına yönelik genişletici harcama politikaları,
böyle bir kamu harcamaları politikası, iş gücünü tüketim malları üretiminden çekip orada
talep fazlasına yol açabilir. Yükselen gelir düzeyi dolayısıyla göç eden işçilerin tüketim
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taleplerini arttırmalarına karşılık üretim faktörü transferi dolayısıyla mal arzında artış
sağlanamaz. Bunun doğal sonucu olarak tüketim malları açısından enflasyonist eğilimler
güçlenir. Öte yandan işsizlere yapılan transfer harcamaları, enflasyonu yükseltmeye devam
eder.

9.2.2. Rekabetçi Olmayan Emek Piyasaları
Rekabet esasına dayanmayan emek piyasalarında ücretler aşağı doğru esnek değildir.
Bu tür emek piyasalarında nominal ücretler, piyasa mekanizması tarafından belirlenmez,
aksine işçi ve işveren sendikaları arasında pazarlık konusu olur. Bu mekanizma, fiili ücretlerin
toplu sözleşme ile belirlenen ücretlerin altına düşmesini önler. Enflasyonist eğilimlerin
güçlendiği dönemlerde, firmaların kârlarının yüksek olduğu böyle bir konjonktürel aşamada,
sendikaların yüksek ücret talebi cevap bulur ve enflasyonu besleyen bir süreç başlar. Öte
yandan konjonktürel gidişat durgunluğa dönüştüğünde, toplu sözleşme ile belirlenen
ücretlerin ödenmesine devam edilir ve fiyatları arttıran bir ücret maliyeti baskısı oluşur.

9.2.3. Eksik Rekabet
Eksik rekabet piyasalarında firmalar, fiyatlarını belirlerken, kısa değil uzun vadeli
toplam kârdan hareket eder. 1973 petrol bunalımı sırasında, otomobil sanayinde cirodaki
azalmaya karşılık, fiyatlar iki kez yüzde 10 oranında artmıştır. Bu tür anti-konjonktürel
davranışın nedeni, bu branşta faaliyet gösteren firmaların piyasada önemli güce sahip
olmaları, dolayısıyla eksik rekabet piyasasıdır.

9.2.4. Gelir Bölüşümü Mücadelesi
Mal ve faktör piyasalarında rekabet koşullarının mevcut olmadığı varsayımı altında,
çalışanlar ve işverenler arasında millî gelirden daha fazla pay alma mücadelesi başlar. Söz
konusu mücadele, süreklilik arz eden stagflasyonist eğilimlerin ortaya çıkmasına yol açar.
Örneğin; işsizlik toplu sözleşmeler ile belirlenen ücretleri aşağıya çekmezse, durgunluk
dönemlerinde dahi maliyet artışları devam eder. Bu yeni durum istihdam olanaklarını
daraltırken, firmalar da fiyatları arttırırlar.

9.2.5. Dış Ekonomik Koşullar
Dış ekonomik koşullar, stagflasyonun temel nedenlerindendir. 1973 sonbaharında
patlak veren petrol bunalımı sonucunda sürekli artan petrol fiyatları, kısa sürede petrolün
başka enerji kaynaklarıyla ikamesi mümkün olmadığından, petrolle ilgili malların parça
başına maliyetlerini arttırmıştır. İşletmeler kâr marjını sabit tutarak ya da arttırarak maliyet
artışını alıcılara yansıtırlarsa, üretim azalırken fiyatlar yükselir. Sendikalar ücretlerde azalma
taraftarı olmadıklarından stagflasyonist eğilimler yükselir.

137

9.3. Stagflasyonla Mücadele Politikaları
Durgunluk içinde enflasyon olarak tanımlanan stagflasyonun nedenlerini ve onu
etkileyen unsurları analiz etmek, bu soruna çözüm üretmek açısından çok önemlidir. Bir
yandan işsizliği önlemek için genişletici, öte yandan fiyatlar genel seviyesindeki yükselişin
önüne geçebilmek için daraltıcı yönde bir stratejinin benimsenmesi uygundur. Ancak hangi
strateji uygulanırsa uygulansın, bir amaca yaklaşmak diğer amaçtan uzaklaşmak pahasınadır.
Bir amacı diğerine tamamen feda etmek mümkün olmadığına göre, stagflasyonun nasıl
önleneceğine ilişkin önlemler paketi olmalı ki, hem işsizlik hem de fiyatlar üzerinde etkili
olabilsin.

9.3.1. Ücret ve Fiyat Kontrolleri
Stagflasyonun önlenmesinde uygulanacak politikalardan biri; ücret ve fiyatların
oluşum sürecine doğrudan müdahaledir. Ancak, bu tür denetimlerin önemli yan etkileri
bulunmaktadır. Örneğin; ücretlerdeki dondurma işlemi fiyatlardakinden daha etkili olursa
belli bir grup daha fazla kayıp yaşayabilir.

9.3.2. Sektörel ve Bölgesel Ağırlıklı Önlemler
Stagflasyonu önlemede bir başka politika, farklılaştırılmış önlemler paketinin
uygulamaya konulmasıdır. Bazı branşlar durgunluktan etkilendikleri hâlde diğerleri aynı
düzeyde büyümeye devam ederler. Maliye politikasının etkileri global olduğundan, böyle
durumlarda olumlu sonuç vermez. O nedenle her sektör ya da bölgeye uygun, farklılaştırılmış
önlemlerin uygulanması gerekir.

9.3.3. Para ve Maliye Politikalarına İlişkin Optimal Bileşim
Son olarak, stagflasyonist ortamda talep açığı ya da fazlasına yönelik teşhisler
yapıldığında, önlemler de buna göre hazırlanır. Örneğin vergi indirimleri yoluyla
gerçekleştirilen genişletici maliye politikası, daraltıcı yönde etki yapan para politikası ile
birleştirilebilir (policy mix). Daraltıcı para politikası, fiyat ve ücret şeklinde büyümeyi
engelleyen olumsuz talepleri parasal açıdan yumuşatma fonksiyonunu üstlenir. Böylece para
politikası, genişletici yönde etki yapan vergi oranı indirimlerinden kaynaklanan enflasyona
karşı, bir çeşit tampon görevi görür.
Ücretlerin yarattığı baskı ile ortaya çıkan maliyet enflasyonu için bir başka politika,
“Vergi Temelli Gelir Politikası”dır. Buna göre aşırı yüksek ücretler, dışsal maliyet olarak
işlem görür ve vergi ile cezalandırılır. Tersine, belli bir değerin altında kalan ücret
sözleşmeleri ise dışsal fayda olarak kabul edilir ve firmaya sübvansiyon ödemesi yapılabilir.
Stagflasyonist ortamda iktisadi büyüme ihmal edilmemelidir. Bu nedenle maliye
politikasına özgü yatırımları teşvik edici, çalışma arzusunu arttırıcı, teknolojik gelişmeleri
destekleyici ve gönüllü tasarrufları besleyici bir vergi ve harcama politikası uygulanması
gerekir. Arz yanlı iktisatçılara göre ise vergilemenin toplam talep üzerindeki etkisi
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abartılmaktadır ve vergilemenin emek, tasarruf ve yatırımlar üzerindeki saptırıcı etkilerinin
ihmal edildiği ileri sürülmektedir. O nedenle, iktisadi büyümeyi belirleyen tüm bu stratejik
faktörlerin, vergi indirimleri yoluyla desteklenmesi gerektiğini ileri sürerler.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, stagflasyonun ortaya çıkışı, nedenleri ve çözüm önerilerine ilişkin
politikaları öğrendik. Toplam talep düzeyini arttırarak işsizlikle mücadele eden maliye
politikasının, enflasyonu şiddetlendirdiği için stagflasyonu önlemede başarısının sınırlı
olduğunu gördük.
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Bölüm Soruları
1)

Stagflasyonun nedenlerini sıralayınız.

2)

Stagflasyonun gelirler politikası ile önlenmesini anlatınız.

3)

Stagflasyonu önlemeye ilişkin yaklaşımlar nelerdir? Kısaca anlatınız.

4)
Phillips Eğrisi’nin eksenlerindeki değişkenler nelerdir ve aralarında nasıl bir
ilişki vardır?
5)

Stagflasyonla mücadelede iktisadi büyüme nasıl sağlanır?
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10. BÜTÇE AÇIKLARI, MALİYE VE PARA POLİTİKALARININ
ÇATIŞMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.Bütçe Açığı ve Finansmanı
10.1.1. Bütçe Açığını Açıklayan Teoriler
10.1.1.1. Keynesyen Yaklaşım
10.1.1.2. Neo-Klasik Yaklaşım
10.1.1.3. Radikal Yaklaşım
10.1.1.4. Ricardian Yaklaşım
10.1.1.5. Kamusal Seçiş Yaklaşımı
10.1.2. Bütçe Açığı ve KKBG
10.1.2.1. Geleneksel Açık
10.1.2.2. Net Değer Bütçe Açığı
10.1.2.3. Nakit Esaslı Kamu Açığı
10.1.2.4. Kamu Kesimi Tahakkuk Açığı
10.1.2.5. Birincil Açık
10.1.2.6. Operasyonel (İşlemsel) Açık
10.1.2.7. Nakit Açığı ve Bütçe Açığı
10.1.2.8. Tam İstihdam Bütçe Dengesi (Yapısal Açık)
10.1.2.9. Mali Kaldıraç
10.1.3. Bütçe Açıklarının Finansmanı
10.2. Hazine ve Maliye Politikası Uygulamaları
10.2.1. Hazinenin Fonksiyonları
10.2.1.1. Hazinenin Geleneksel Fonksiyonları
10.2.1.2. Hazinenin Modern Fonksiyonları
10.2.2. Hazinenin Borç Yönetimi
10.3. Merkez Bankası ve Para Politikası Uygulamaları
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10.3.1. Senyoraj
10.3.2. Hazinenin Merkez Bankasından Borçlanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Bütçe açığının finansmanı için, gerek maliye gerekse para politikaları ile ilgili
hangi çözümleri önerirsiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bütçe Açığını Açıklayan
Teoriler

Bütçe açığını açıklayan
teorileri öğrenebilmek.

Hazine ve Maliye
Politikası Uygulamaları

Bütçe açığının finansmanına
yönelik, maliye politikası
yöntemlerini kavrayabilmek.

Merkez Bankası ve
Maliye Politikası
Uygulamaları

Bütçe açığının Merkez
Bankası kaynakları ile
finansmanının sonuçlarını
değerlendirebilmek.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Mali Kaldıraç



Senjoraj



Nihai Kredi Mercii



Tanzi Etkisi



Enflasyon Vergisi
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Giriş
Devlet anlayışında ortaya çıkan gelişmeler, onun ekonomideki rolünü ve
müdahalelerini arttırmıştır. Devletin normal gelirleri harcamalarına yetmediğinde de bütçe
açığı sorunu ortaya çıkmıştır. Bütçe açıklarının finansmanı çok önemli makro ekonomik
etkiler yaratır. Bütçe açıklarının maliye politikası ve para politikası araçları ile finansmanında
da çatışmalar ortaya çıkar.

150

10.1. Bütçe Açığı ve Finansmanı
Bütçeler hazırlanış sırasında, gelecek yılın gelir ve gider tahminlerine göre denk
bağlanır. Bütçe denkliği, devletin normal olan vergi ve mülk gelirleri ile giderlerinin
karşılanması ile sağlanır. Ancak bütçe uygulaması sonrası gelir ve giderler arası, gelir
aleyhine bir fark oluşabilir ve bu fark, bütçe açığıdır.
Bütçe açığı söz konusu olduğunda hem nedenleri incelenmelidir hem de nasıl finanse
edileceğine karar verilmelidir. Bütçe açıklarının finansman yollarına ihtiyatla yaklaşmak
gerekir. Bütçe açıkları ve finansman sorunu, istihdam, enflasyon, büyüme gibi pek çok makro
ekonomik göstergeyi olumsuz etkiler. Hatta ülkeleri krizlere sürükler.

10.1.1. Bütçe Açığını Açıklayan Teoriler
Bütçe açıklarının ve finansmanının etkilerini teorik zeminde tartışan yaklaşımlar
vardır.

10.1.1.1. Keynesyen Yaklaşım
Bütçe açıklarını bir mali araç olarak kullanan Keynesyen yaklaşıma göre, bireylerin
kısa vadeli ve rasyonel olmayan kararları sonucu, vergi oranlarındaki bir azalış tüketimi hızla
arttırır. Bir başka deyişle bireyler, vergi indirimi sonrasında artan cari kullanılabilir gelirlerini
hemen tüketirler ve ekonomi eksik istihdamda ise, çarpan etkisi ile beraber millî gelir
yükselir. Millî gelirdeki bu artış para talebini arttırır. Para arzının artmadığı durumda da bütçe
açıklarının finansmanı, borçlanma ile sağlanır ve devletin ödünç verilebilir fonlar
piyasasındaki fon talebi, faiz oranlarını yükselterek özel yatırımları azaltır. Millî gelir
düşerek, başlangıç seviyesine geri döner.
Öte yandan, birçok Keynesyen iktisatçıya göre bütçe açıkları, toplam talebi
arttırdığında, özel yatırımların kârlılığı da artar ve belli bir faiz oranında yüksek bir yatırım
düzeyi ortaya çıkar. Ekonomi eksik istihdam düzeyinden tam istihdam düzeyine çıkar ve
dışlama etkisi meydana gelmez. Ancak tam istihdamda talebin artıyor olması, enflasyonist
baskıları arttırır ve tüketim artmaya devam ederken, yatırımlarda gerileme başlar.

10.1.1.2. Neo-Klasik Yaklaşım
Neo – klasik yaklaşımın varsayımlarından biri, bireylerin rasyonelliği ve geleceği çok
net görebilip, yaşam sürelerini göz önüne alarak tüketimlerini planlamalarıdır. Bunun yanında
Neo – klasik yaklaşım, piyasaların dengede olduğunu da varsayar. O nedenle bütçe açıkları,
vergileri daha sonraki nesiller üzerine aktarır ve yaşam boyu tüketim yükselir. Artan tüketim,
faiz oranlarını yükseltir ve yatırımların kredi maliyeti yükseldiğinden özel yatırımlar dışlanır.
Söz konusu dışlama etkisi, kapalı bir ekonomide, borçlanmanın faiz oranlarını yükseltmesi ve
özel yatırımların azalması şeklinde ortaya çıkarken, dışa açık bir ekonomide, faiz oranlarının
yükselmesi, yabancı sermayenin ülkeye girmesine, yerli paranın değerlenmesine ve bu kez
ihracatın dışlanmasına neden olur.
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10.1.1.3. Radikal Yaklaşım
Radikal yaklaşımda, kamu borçlanmasına ilişkin ekonomik gerekçelerin ve devletin
ekonomideki fonksiyonlarının belirlenmesinde devletin sınıf mücadelesinde üstlendiği rolden
yola çıkılır.
Devletin ekonomideki rolünü Marksist açıdan ele alan J.O.Connor, devletin artan
harcamalarını, tekelci sermayenin büyümesi sonucuna bağlar. Çünkü devletin görevi, sermaye
birikiminin hızlanmasına yardımcı olmaktır. Bunun için sunulan kamu harcamalarının
maliyeti topluma yayılırken kazanan, özel ve tekelci sermaye olur. Finansman ihtiyacı içinde
olan devletin karşılaştığı politik muhalefetten dolayı bu harcamaların vergi gelirleri ile
karşılanması zorlaşınca borçlanmaya başvurulur. Bu yaklaşımda bir türlü ödenmeyen borçlar,
devleti mali krize kadar sürükler. Ekonomideki tekelleşme süreci derinleştikçe uluslararası
boyut kazandıkça devletin mali krizi de büyür.

10.1.1.4. Ricardian Yaklaşım
Bilindiği üzere Keynesyen yaklaşımda bireyler, geleceğe yönelik rasyonel karar
alamazlar ve likidite sınırlıdır. Bir başka deyişle bireyler, cari kullanılabilir gelirlerini tüketme
eğilimindedir ve bu durum, vergi indiriminin toplam talebi derhâl arttırmasına neden olur.
Oysaki Neo – klasik yaklaşımda bireyler, geleceği çok net görebilir ve rasyoneldir. Burada
bireyler, yaşam sürelerini göz önüne alarak tüketimlerini planlarlar. O nedenle bütçe açıkları
ve borçlanma arttığında, finansman yerinin vergiler olduğunun bilincindedirler.
Ricardian Eşdeğerlik Teoremi’ne göre, bütçe açıklarının finansmanında vergileme ve
borçlanma aynı (eşdeğerli) etkilere sahiptir. Barro’nun ünlü makalesine atıfla (Barro, 1974:
1095 vd.) bu teori şu şekilde özetlenebilir: Devlet borçlanma senetlerine sahip olanlar, ilk
başta tasarruflarını kazançlı bir alanda değerlendirdikleri için kendilerini servet sahibi olarak
görebilirler (servet etkisi). Ancak bu rasyonel bireyler, borç geri ödemelerinin vergi gelirleri
ile yapılacağının bilincinde olduklarından, sahip oldukları borç senetlerinin gelecekte alınacak
vergilerin yükümlülüğüne eşdeğerli olduğunu bilirler. Bu durumda bugünkü devlet borçları,
şimdiki nesil için bir servet olarak kabul edilse de gelecek nesil için borçların geri
ödenmesinde vergilerin kullanılmasını ifade eder.

10.1.1.5. Kamusal Seçiş Yaklaşımı
Bütçe açıklarının oluşmasında, siyasal karar alma sürecinin katkısı olabilir. Kamu
harcamalarının vergilerin arttırılarak finansmanı, aynı zamanda seçmen olan vergi
yükümlülerinin hükûmetleri bir sonraki seçim döneminde sandığa gömmelerine yol açabilir.
Böyle bir siyasal riski taşımak istemeyen hükûmetler, siyasal rant dağıtan kamu harcamalarını
rahatlıkla arttırabilir, ancak vergileri arttırmak konusunda ihtiyatlı davranarak bütçe açığının
bizzat nedenini oluştururlar. İşte kamusal seçiş iktisatçıları, Keynesyen ekolün genişletici
politikaları sonucu karşılaşılan bütçe açıklarını meşrulaştırdığına inanırlar. Oy
maksimizasyonu hedefiyle davranan siyasilerin açık bütçe ve borçlanma politikalarının
gelecek nesiller aleyhine sonuç yaratacağını ileri sürerler.
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Kamusal seçiş yaklaşımının temsilcisi Buchanan, ayrıca kamu savurganlığının millî
sermayeyi tahrip ettiğini, politikacıların ahlak dışı bir finansman aracı olan açık finansmana
aşırı yüklendiklerini ileri sürmüştür. Bir başka deyişle Buchanan, ahlaki değerlerin erozyona
uğramasını, Keynesyen yaklaşımlara bağlamıştır.

10.1.2. Bütçe Açığı ve KKBG
Kamu kesiminde yer alan birimlerin vergi, vergi dışı gelirleri, faktör gelirleri ve
fonları, kamu harcanabilir gelirini oluşturur. Kamu harcanabilir gelirinden kamu tüketimi olan
cari harcamaların çıkarılması ile kamu tasarruf rakamına ulaşılır, bu tutardan da kamu yatırım
harcamaları düşüldüğünde aradaki fark negatif ise, kamu kesimi için gerekli olan iç ve dış
tasarruf toplamı bulunabilir.
Kamu kesimi genel dengesi, bir ülkede belli bir dönemdeki toplam kamu
harcamalarının toplam kamu gelirleri ile karşılanması sonucu kurulur. Bu iki büyüklük
arasındaki fark ise, kamu kesimi finansman açığını oluşturur.
Türkiye’de kamu kesimi genel dengesi içinde merkezi yönetim bütçesi, KİT’ler, yerel
yönetimler, fonlar, döner sermayeler ve sosyal güvenlik kuruluşları yer alır. Kamu kesimi,
ekonomiye bu beş birim aracılığıyla dahil olur. Bu birimlerin denge içinde nispi ağırlığındaki
değişimler, GSMH içinde kamu kesiminin payında meydana gelen değişimleri etkiler.
Kamu ekonomik birimlerinden KİT’lerin kârları bütçeye gelir kaydedilirken zararları
bütçenin giderleri arasında yer alır. Sosyal güvenlik kuruluşlarının aktüeryal dengesizlikleri
bütçeye yük oluşturur, bütçe transferleri ile beslenirler. Yerel yönetimlerin bütçeleri ise ilke
olarak denktir ve borçlanma seçeneğini kullanırlar. Ancak açık hâlinde onlar da bütçe
transferi alırlar. Söz konusu kamu ekonomik birimlerine bütçeden ne kadar çok transfer
yapılırsa, bütçeler o derece açık verme eğilimi içerisine girer ve bu durum kamu kesimi
borçlanma gereğini arttırır.

10.1.2.1. Geleneksel Açık
Geleneksel açık, borçlardaki değişimler dikkate alınmadan toplam kamu harcamaları
ile toplam kamu gelirleri arasındaki farktır. Bir başka deyişle, bütçe açığı kamu gelirlerinin
kamu harcamalarından küçük olmasıdır.

10.1.2.2. Net Değer Bütçe Açığı
Kamu kesimi açığının (mali açık) ölçümü, makroekonomi yönetimi için ön koşuldur.
Net değer bütçe açığı, kamu kesiminde oluşturulan tasarrufların büyüklüğünü ifade etmek
üzere kullanılır. Bir başka deyişle, yatırım harcamaları ile sermaye gelirleri dahil edilmeden
hesaplanan geleneksel açıktır.

10.1.2.3. Nakit Esaslı Kamu Açığı
Nakit esaslı kamu açığı, toplam nakit ödenen kamu harcamaları ile vergi ve vergi dışı

153

gelirlerin dahil olduğu toplam nakit elde edilen gelirler arasındaki farktır.

10.1.2.4. Kamu Kesimi Tahakkuk Açığı
Kamu kesimi tahakkuk açığı, mali yıl içinde devletin kullanması gereken gerçek net
kaynakları elde etmeye çalışır. Bu açık, nakit ödemeye dönüşmemiş olan harcamalar
aracılığıyla elde edilen açıktır.

10.1.2.5. Birincil Açık
Birincil kamu açığı, kamu kesiminin borçlanabilirlik düzeyini gösteren, bütçe
açığından net faiz ödemelerinin çıkarılması ile ulaşılan açıktır. Diğer adı, faiz dışı fazla/açık
olan birincil açık, hükûmetin bütçenin (borç faizi ödemeleri buradan yapıldığı için) kontrol
edebileceği kısmını gösterir ve kamu açıklarının sürdürülebilirliğini göstermesi açısından
önemlidir. Bir ülkede kamu bütçesi, uzun süre birincil açık veremez. Borç stokunu
arttırmadan faiz ödemelerini karşılayabilmek için, bütçede faiz dışı fazla verilmesi gerekir.

10.1.2.6. Operasyonel (İşlemsel) Açık
İşlemsel açık, bütçe açığından faiz ödemelerinin sadece enflasyon etkisi ile aşınmaya
uğrayan kısmının çıkarılması ile bulunur. İşlemsel açık, özellikle enflasyonun yüksek olduğu
ülkeler için daha anlamlı bir bütçe açığı türüdür.
Enflasyonist ekonomilerde, ulusal para cinsinden borç verenler kayba uğrar, borç
alanlar ise bir kazançlı çıkar. Enflasyonist ortamda, nominal faiz oranlarında enflasyon oranı
kadar meydana gelen artış, enflasyonun anapara üzerinde meydana getirdiği aşınmayı ifade
eder. Ancak nominal faiz oranları enflasyondan daha fazla artıyorsa, devletin borç senedi
sahiplerine doğru reel bir kaynak transferi gerçekleşir. İşlemsel açık, faiz ödemelerini sadece
bir gelir aktarımı olarak, yani yeni talep yaratıcı bir unsur olarak ele alır.

10.1.2.7. Nakit Açığı ve Bütçe Açığı
Bütçe açığı, kamu gelirleri ve kamu harcamaları arasında oluşan, kamu geliri
yetersizliği ve/veya kamu harcamaları artışından kaynaklanan açıktır. Nakit açığı ise devletin
kasası olan hazinedeki para akımlarıyla ilgili bir kavramdır.
Kamu bütçesinde gider olarak tahakkuk etmiş olan bir harcama, bütçede gider olarak
gözükürken, çeşitli nedenlerle ödeme yapılmamışsa, nakit dengesinde gider olarak gözükmez.
Bu harcama hazine hesaplarında emanet olarak gözükür. Bu nedenle, bütçe açık göründüğü
halde, hazine nakit hesabı açık olmayabilir. Bazen de herhangi bir harcama, bütçe uygulaması
açısından henüz tahakkuk etmemiş olduğu halde, hizmet sunumunun kolaylaştırılması için,
nakit olarak ödenmiş olabilir. Bu durumda söz konusu harcama bütçede gider olarak
gözükmezken, ödeme fiilen yapıldığı için nakit dengesinde gider olarak gözükür. Bu tür
harcamalara müteahhit avansları denir.
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Kısaca, bütçe emanetleri nakit açığını küçültürken müteahhit avansları nakit açığını
büyütür. Bu durumda nakit dengesi aşağıdaki formülle hesaplanır:
Hazine Nakit Dengesi = Bütçe Dengesi + Avanslar – Emanetler olacaktır.

10.1.2.8. Tam İstihdam Bütçe Dengesi (Yapısal Açık)
Tam istihdam bütçe fazlası, eksik istihdamda maliye politikasının etkilerini ölçmek
için kullanılır. Tüm üretim faktörleri verimli alanlarda kullanılıp bütçe fazla verdiğinde,
maliye politikası daraltıcı etki yaratır ve kamu harcamalarının arttırılması gerekir. Tam
istihdamda bütçe açık verirse buna, yapısal açık adı verilir, maliye politikası genişletici etki
yaratır ve kamu harcamalarını azaltmak gerekir. İşte tam istihdamda ve millî gelirin
maksimum olduğu bir ekonomide kamu gelirleri ve giderleri arasındaki fark yapısal açıktır.

10.1.2.9. Mali Kaldıraç
Maliye politikasının etkilerini ölçmek için kullanılan ve tam istihdam bütçe açığına
alternatif olarak Musgrave tarafından ileri sürülen kavram, mali kaldıraçtır. Mali kaldıraç,
kamu harcamaları ve vergilerdeki değişimlerin, toplam talep üzerindeki etkilerinin ağırlıklı
toplamından oluşur ve aşağıdaki formülle ifade edilir;
Mali Kaldıraç = (∆G - ∆T) k
∆G, kamu harcamalarındaki değişimi; ∆T, vergilerdeki değişimi ve k, maliye
politikası çarpanını ifade eder. Bu formüle göre, başlangıçta 15 milyar TL, gerçekleşen 20
milyar TL’lik kamu harcaması, başlangıçta 18 milyar TL, gerçekleşen 19 milyar TL’lik vergi
geliri ve çarpan değeri 3 ise, mali kaldıraç etkisini hesaplayalım;
Mali Kaldıraç = (5-1)*3 = 12 Milyar TL.

10.1.3. Bütçe Açıklarının Finansmanı
Devletler, gerçekleştirdiği kamusal faaliyetleri finanse etmek ve kalkınma
faaliyetlerini yürütmek için çeşitli gelir kaynaklarına başvurur. Kamusal faaliyetlerin
finansmanında devletlerin elinde bulunan kaynaklar ise vergi, resim, harç, mülk ve teşebbüs
gelirleri, vergi ve para cezaları, kamu borçları gibi gelirler olarak sınıflandırılır. Ancak kamu
gelirlerinin en önemlisi ve devletler için en temel gelir kaynağı, vergilerdir. Sanayileşmiş
ülkelerde kamu gelirlerinin ortalama %80-85’ini, vergiler oluşturur. Bunun yanında, tüm
gelirlerin tüm giderleri aştığı herhangi bir durumda da devletin ihtiyaç duyduğu para,
borçlanma yoluyla sağlanır.
Devletlerin borçlanma kaynakları iç borç olabileceği gibi dış borçlar da olabilir. İç
borçlanma çeşitleri, Merkez Bankası kaynaklarından borçlanma, firma, birey ve kurumsal
tasarruflardan borçlanmadır. Dışarıdan ise çeşitli ülkeler ve uluslararası finans
kuruluşlarından borç alınabilir.
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Devletin borçlanma işlemlerinde, hazine ve maliye politikası uygulamaları önem
kazanır. Hazinenin çeşitli görevlerinin yanında, Merkez Bankasından borçlanması ile Merkez
Bankası ve para politikası uygulamaları karşımıza çıkar.

10.2. Hazine ve Maliye Politikası Uygulamaları
Hazine, kamu maliyesinin parasal yönünü ve mal varlığını temsil eder. Ülkemizde
Hazine Müsteşarlığı’nın kuruluş yasasında geçtiği üzere müsteşarlık, “ekonomi politikalarının
tespitine yardımcı olmak ve bu politikalar çerçevesinde hazine işlemleri, kamu finansmanı,
KİT ve ikili ya da çok taraflı ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekonomik mali
kuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke ya da kuruluşlardan borç ya da hibe alınması ve verilmesi,
ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenleme ve
işlemlerin yapılması, bankacılık ve sermaye piyasası, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, sigorta
sektörü ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetler ile yatırım ve yatırım teşvik faaliyetlerini
düzenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit
etmek” amacıyla kurulmuştur.

10.2.1. Hazinenin Fonksiyonları
Hazinenin temel fonksiyonları; devletin parasını, devletin borçlarını ve devlet
kurumlarının paylarını yönetmesi, devletin parasının yabancı paralarla değişimi konusunda
kural koyucu ve başlıca uygulayıcılardan olması, madeni para basımının tek yetkilisi olması,
kamu teşebbüslerinde devletin sermayedarlık haklarının temsilcisi olması ve devlet adına
borçlanmanın karar vericisi ve uygulayıcısı olmasıdır.

10.2.1.1. Hazinenin Geleneksel Fonksiyonları
Hazinenin geleneksel fonksiyonları, fonların mekân ve zaman itibarıyla
denkleştirilmesidir. Ancak bu fonksiyonlar, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler
sonucu önemini kaybetmiştir.
Aynı bölgedeki farklı kamu kurumları ya da farklı bölgelerdeki kurumlarda ortaya
çıkan gelir ve gider dengesizliğinin, geliri fazla olan yerden geliri az olan yere yapılan
aktarma ile giderilmesi Hazinenin mekân itibarıyla denkleştirmeye yönelik fonksiyonudur.
Günümüzde bu görevi, Merkez Bankası üstlenmiş olup, Merkez Bankası nezdindeki Hazine
Tek Hesabı ile ülkenin herhangi bir bölgesindeki tüm kamu kurumlarındaki mali işlemler bu
hesaptan yapılır.
Zaman itibarıyla denkleştirme ise, kamu gelirlerinin elde edildiği ve ödemelerin
yapıldığı zamanın denk olmaması hâlinde karşımıza çıkar. Özellikle devletin en temel gelir
türü olan vergilerin tahsilatı yılın her ayına eşit olarak dağılmaz. Buna rağmen harcamalar için
aynı şeyi söyleyemeyiz. Hazine, fonları zaman itibarıyla denkleştirme fonksiyonunu
borçlanma, emanetlere (bütçe emanetleri ve adi emanetler) başvurma, yerel yönetim gelir
fazlalarını kullanma, altın ve döviz stokunu yeniden değerleme, tahvil ve bono ihraç etme ve
Merkez Bankası’ndan avans alma ile gerçekleştirebilir.
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10.2.1.2. Hazinenin Modern Fonksiyonları
Zaman içinde Hazinenin fonksiyonlarında artış ortaya çıkmış, geleneksel
fonksiyonların yanında, modern fonksiyonlar da yer almaya başlamıştır. Hazinenin modern
fonksiyonları, para istikrarını sağlama ve koruma fonksiyonu, ekonomiyi düzenleme
fonksiyonu ve özkaynaklarıyla gelir yaratma fonksiyonudur.

10.2.2. Hazinenin Borç Yönetimi
Devlet borçlarının yönetiminden sorumlu Hazine, iç ve dış borçlanmanın sözleşme,
teyit ve itfasından sorumludur. Açıkların finansmanı çerçevesinde yapılan borçlanmanın
sadece anaparası değil, aynı zamanda faiz ödemeleri de bulunur. İç ve dış borçların faiz
ödemeleri, bir kamu harcaması olarak bütçeden gerçekleştirilir ve diğer kamu harcamaları
üzerinde baskı yaratır. Hazine, borçlanmayı en düşük maliyetle gerçekleştirmek
durumundadır. Bu konu, borç yönetimini gündeme getirir.
Borç yönetimi; borcun vade yapısı, faiz oranı ve para cinsi kompozisyonunun yanı sıra
verilen doğrudan ve dolaylı garantiler itibarıyla önemlidir. Makroekonomik dengelerin
sağlandığı durumlarda bile borçların risk gözetilmeden yönetilmeye çalışılması, ülkeleri
ekonomik ve finansal şoklara açık hâle getirebilir.
Borç yönetimi, Hazinenin toplam nakit ihtiyacını maliyet unsurunu göz önüne alarak
yönetme sürecidir. Bu süreçte devletin finansman maliyetinin uzun vadede minimize edilmesi
amaçlanır. Etkin bir borç yönetimi, bir yandan düşük maliyet ve risk ile borçlanmayı
amaçlarken, diğer yandan borçlanma stratejisini kamuya açıklayarak şeffaflık sağlanmasına
ve dolayısıyla piyasaların istikrarlı bir şekilde çalışmasına katkıda bulunur.
Ülkemizde kamu borç yönetiminde şeffaflığın arttırılmasını ve performansa dayalı
borçlanmanın asgari maliyet ve makul bir risk seviyesinde gerçekleştirilmesini sağlamak için,
2004 yılında başlatılan Stratejik Ölçüt uygulamasına göre;
Borçlanmada karşı karşıya kalınan faiz ve döviz kuru risklerinin
hafifletilmesine yönelik olarak borçlanmanın daha çok sabit faizli ve TL cinsinden
gerçekleştirilmesi,
uzatılması,

İç borçlanmada vadenin piyasa koşulları da dikkate alınarak bir yılın üzerine

Nakit ve borç yönetiminde oluşacak likidite riskinin azaltılması amacıyla yıl
boyunca yeterli düzeyde rezerv tutulması, borç yönetiminde temel kurallardır.

10.3. Merkez Bankası ve Para Politikası Uygulamaları
Para politikasının uygulamasından sorumlu otorite Merkez Bankasıdır. Merkez
Bankası, para basma konusunda tek yetkili kurum olup, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla
para politikası araçlarını kullanmaya yetkilidir. Fiyat istikrarını sağlama yolunda ayrıca diğer
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para politikası araçlarını belirlemeye ve kullanmaya da yetkilidir. Merkez Bankası, nihai
kredi mercii olarak bankalara kredi verir. Enflasyon hedeflemesi politikasını yürüten Banka,
bu hedefe ulaşmada kullanacağı para politikasının oluşturulmasını hükûmetle birlikte belirler.
Merkez Bankası, para politikasını, hiçbir siyasi baskıya maruz kalmadan
uygulayabilmek adına bağımsız olmalıdır. Para arzının kontrolünün Merkez Bankasının
elinde bulunması nedeniyle, bağımsızlığın olmadığı noktada, para arzının siyasi baskılar
sonucu arttırılması, enflasyonist eğilimlerin belirmesine neden olur. Özellikle siyasi karar
alıcıların popülist harcamalara girişmesi ve seçim ekonomisi nedeniyle para arzının
arttırılmak istenmesi, bağımsızlığın önündeki en önemli engellerdir. Merkez Bankası
bağımsızlığının olmaması, bankayı hükûmetin arka bahçesi hâline getirdiği gibi, banka
başkanının siyasiler tarafından görevinden alınmasına kadar, para politikasının etkinliğinin
zayıflamasına neden olur. Öte yandan para politikası uygulamaları, maliye politikası
uygulamalarından daha uzun dönemde etki yaratır. Söz konusu uzun dönemde hükûmetler
değişebilir ve sadece bu nedenle bile bankanın bağımsızlığı kritik öneme sahiptir.

10.3.1. Senyoraj
İç borçlanma senetlerinin Merkez Bankasına satılması, Hazinenin kısa vadeli avans
uygulamasıdır. Bu uygulama ile emisyon hacmi artar. Devletin para basmadaki tekel gücü ya
da diğer adıyla senyoraj hakkının kullanması ile elde ettiği bu gelirin bir kısmı, fiyatlar genel
düzeyini arttırıcı etki yapar. Ancak para arzı artışı ile ekonomik büyüme aynı oranda ise
devlet gelir elde eder ve enflasyon ortaya çıkmaz.
Senyorajın bir kısmı, bireylerin reel para balanslarında azalmaya neden olur ve buna
enflasyon vergisi denir. Belli bir noktadan sonra para arzı artışının fiyatlar genel düzeyini
arttırması ile vergi gelirleri de aşınmaya uğrayarak devletin gelirleri erimeye başlar. V.
Tanzi’nin dikkat çektiği bu durum, literatürde Tanzi Etkisi olarak bilinir.

10.3.2. Hazinenin Merkez Bankasından Borçlanması
Bütçe açığının finansman şekli, Hazinenin borç yönetimi (maliye politikası) ve para
politikası arasında önemli sıkıntıların yaşanmasına neden olur. Gerek kamu açıkları gerekse
enflasyonla mücadele, maliye ve para politikalarının uygulanması açısından çok büyük önem
taşır. Borç yönetimi ile para yönetiminin sık sık çatışması ve koordinasyon eksikliği,
uygulanan ekonomi politikalarının ve istikrar programlarının başarı şansını önemli ölçüde
azaltır.
Maliye ve para politikası yöneticilerinin hedef ve öncelikleri farklı olmasına rağmen
ortak amaçları vardır ve azımsanmayacak kadar çoktur. Çünkü borç yönetiminden sorumlu
olan Hazine, iç borçlanma araçları ile hem bütçe açığını finanse etmek hem de borçlanmanın
maliyetini minimize etmek isterken para politikasının uygulanmasından sorumlu Merkez
Bankası da fiyat istikrarını korumayı amaçlar. Merkez Bankaları, para politikalarının
uygulanması veya bütçe açığının finansmanı için Merkez Bankası avanslarının kullanılması
konularında, Hazine ile uyuşmazlığa düşerler. Bu iki kurum arasındaki ilişki bozukluğunun
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temel nedeni, Hazinenin yeteri kadar vergi geliriyle beslenememesi ve kaynak açıklarını
Merkez Bankasına karşılıksız para bastırarak kapatmak istemesidir.
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Uygulamalar
Mali kaldıraç etkisinin hesaplanması
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Uygulama Soruları
1)

Başlangıçta 20 milyar TL, gerçekleşen 22 milyar TL’lik kamu harcaması

2)

Başlangıçta 18 milyar TL, gerçekleşen 19 milyar TL’lik vergi geliri

3)

Çarpan değeri 2 ise, mali kaldıraç etkisini hesaplayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, bütçe açığının finansmanına ilişkin temel yaklaşımları, bütçe açığının
geniş anlamda yorumlanmasıyla karşımıza çıkan, diğer açık kavramlarını, bütçe açığının
finansmanında maliye ve para politikalarının çatışmasının odağında yer alan Hazinenin
Merkez Bankasından borçlanmasının ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal etkileri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Bütçe açıkları ve finansmanını açıklayan Neo-Klasik yaklaşım ile Keynesyen
yaklaşımı karşılaştırınız.
2)

Nakit açığı ile bütçe açığı arasındaki benzerlik ve farkları tartışınız.

3)
Birincil bütçe açığı nedir? İşlemsel açık ile arasındaki fark itibarıyla
değerlendiriniz.
4)

Hazinenin geleneksel ve modern fonksiyonlarını anlatınız.

5)
Bütçe açıklarının finansmanında, Hazinenin
borçlanmasının yarattığı ekonomik ve sosyal etkileri tartışınız.

Merkez

Bankasından
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11. GELİR DAĞILIMI VE MALİYE POLİTİKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Gelir Dağılımında Adaletin Önemi
11.2. Toplumsal Refah Fonksiyonları ve Gelir Dağılımında Adalet
11.2.1. Pareto’cu Toplumsal Refah Fonksiyonu
11.2.2. Faydacı Toplumsal Refah Fonksiyonu
11.2.3. Rawls’çu Toplumsal Refah Fonksiyonu
11.3. Gelir Dağılımında Adalet ve Kamu Harcamaları
11.3.1. Reel Harcamalar
11.3.2. Transfer Harcamaları
11.4. Gelir Dağılımında Adalet ve Vergi Politikası
11.4.1. Vergide Adaletin Sağlanmasına İlişkin Yaklaşımlar
11.4.1.1. Fayda Yaklaşımı
11.4.1.2. İktidar (Ödeme Gücü) Yaklaşımı
11.4.2. Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri
11.4.2.1. Gelir Vergileri
11.4.2.2. Gider Vergileri
11.4.2.3. Servet Vergileri
11.4.3. Vergiye Uyum ya da Uyumsuzluğun (Vergiden Kaçınma ve Vergi Yansıması)
Gelir Dağılımına Etkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Gelir dağılımında adaleti sağlamada hangi maliye politikası aracı diğerlerine
göre daha etkindir? Neden?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Gelir Dağılımında
Adaletin Önemi

Gelir dağılımında adaletin
önemini kavrayabilmek.

Toplumsal Refah
Fonksiyonları ve Gelir
Dağılımında Adalet

Toplumsal refah
fonksiyonları itibarıyla gelir
dağılımına verilen önemi
anlayabilmek ve
karşılaştırma yapabilmek.

Gelir Dağılımında Adalet
ve Kamu Harcamaları,
Vergi Politikası ve
Borçlanma Politikası

Maliye politikasının gelir
dağılımında adaleti
sağlamada araçlarının
etkinliğini
değerlendirebilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Pareto



J. Bentham



J. Rawls



En Az Geçim İndirimi



Ayırma Kuramı



Artan Oranlılık



Eşit Marjinal Fedakârlık



Vergiden Kaçınma



Vergi Yansıması
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Giriş
Toplumsal refahın sağlanmasında, ekonomik büyüme kadar, üretim artışının
toplumdaki dağılımı da önemlidir. Eğer millî gelir artışı toplumda belli bir grubun ya da
sosyal sınıfın elinde toplanıyorsa toplumsal refah artışından söz edilemez. Bir başka deyişle
büyüme, bir ülkedeki refah düzeyini arttırmak için gereklidir; ancak zenginliğin belli sosyal
gruplarda toplanması hâlinde yeterli değildir. Büyümenin sonuçları toplumsal açıdan arzu
edilen bir dağılım ortaya çıkarmalıdır. Ayrıca gelir dağılımı ne kadar adil olursa ve gelirler
arasındaki dengesizlik ne kadar azalırsa, bireyler arasındaki toplumsal refah farkları o derece
azalır ve toplumsal refah da o derece artar.
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11.1. Gelir Dağılımında Adaletin Önemi
Millî gelir, üretim faktörlerinin fiyatlarına, bir başka deyişle faktör gelirlerine eşit olup
her faktörün kendine has bir bedeli vardır. Üretim faktörlerinden emeğin geliri ücret,
müteşebbisin geliri kâr, sermayenin geliri faiz ve doğal kaynakların geliri de ranttır. Üretim
faktörlerine sahip olanlar gelir elde ederken, üretim faktörü olmayanlar gelir elde edemez. O
hâlde gelir sahibi olabilmek, üretim faktörü sahipliğine ve bunu üretim sürecine dahil etmeye
bağlıdır. Üretim faktörlerinden emeğin gelirinin dışında olanlar servettir. Gelir düzeyi ile
servet düzeyi arasında bir korelasyon bulunur ve servetin kullanımı, kiraya verilmesi ile
ortaya çıkan fiyatlar, gelir dağılımını belirleyen temel unsurlar olarak karşımıza çıkar. Bu
nedenle, bir ekonomide gelir dağılımının eşitsizliği, emeğin getirisinin eşitsizliğine, o da
servet dağılımının eşitsizliğine ve diğer üretim faktörlerinin gelirlerinin eşitsizliğine kadar
gider.
Klasik iktisatçıların görünmez el aracılığıyla ekonominin kendiliğinden dengeye
geleceğine yönelik argümanları, adil olmayan bir gelir dağılımını ortaya çıkarmıştır.
Sosyalizm ve müdahaleci devlet akımları, gelir dağılımında adalete ilişkin kaygıları gün
yüzüne çıkarmıştır. Başlangıçta siyasi, sosyal ve ahlaki nedenlerle gerekçelendirilen gelir
dağılımında adalete ulaşma amacı, neo-klasik yaklaşımın marjinal fayda ve fedakârlık
teorileri ile birlikte iktisadileştirilmiştir.
Neo-klasik yaklaşımda üretim faktörleri, üretimden katkılarına göre faktör geliri elde
ederler. Üretim faktörleri arasında rekabet vardır ve faktör hareketliliği sayesinde geliri daha
yüksek olan yerlere hareket edebilir. Bu şekilde piyasa mekanizmasının ortaya çıkardığı gelir
dağılımı, birincil gelir dağılımıdır.
Birincil gelir dağılımı, çoğu zaman arzulanmayabilir ve toplum vicdanını rahatsız eden
bölüşümler ortaya çıkarabilir. Devletin kamu harcamaları ve vergiler aracılığıyla ekonomiye
müdahalesi, farklı üretim faktörlerine farklı şekillerde yansır ve potansiyel gelir dağılımı
değişir. Kamu politikaları sonucu ortaya çıkan gelir dağılımı, ikincil gelir dağılımıdır. İkincil
gelir dağılımının ne düzeyde ve bileşimde ortaya çıkacağına, devlet bütçesini yöneten siyasi
karar alıcılar, toplumun değer yargıları ve toplumsal refah fonksiyonları belirleyicidir.

11.2. Toplumsal Refah Fonksiyonları ve Gelir Dağılımında Adalet
Toplumsal refahın birey refahından türetilmesi gerekir. Ancak toplumsal refaha
ulaşmada bireylerin öznel değerlendirmeleri, bir ölçüt olarak alınır. Bu arada yalnız olan
bireyin değerlendirmesi ile toplumda bulunan bireyin değerlendirmesi özdeş
tutulamayacağından toplumsal refah da, birey refahının matematiksel toplamı olamaz. Pareto
bu sorunu aşmak amacıyla, tek tek bireylerin doyumlarının türdeşliğini sağlamaya çalışmış ve
ordinal faydayı benimsemiştir.
Herhangi bir kaynak tahsisindeki değişiklik sonucu, hiçbir birey kayba uğramadan en
az bir birey kazançlı duruma geliyorsa toplumsal refahın arttığı kabul edilir. Pareto değer
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yargısına göre refah ekonomisi, bireyler arası fayda karşılaştırmalarından kaçınmayı sağlar.
Buna göre de toplumsal refah, herhangi bir bireyin faydasının artan fonksiyonu olur.

11.2.1. Paretocu Toplumsal Refah Fonksiyonu
Herhangi bir politika değişimi sonrası, bir ya da daha fazla bireyin daha iyi duruma
geldiği çok sayıda kaynak dağılımı söz konusudur. Ancak bu arada bazı bireyler de kötü
duruma gelecektir. İşte bir bireyin durumunu kötüleştirmeden, başka bir bireyin durumunu
iyileştirmenin mümkün olmadığı kaynak dağılımları, Pareto Optimal dağılımlardır. Ancak
oluşacak böyle bir kaynak dağılımının yanında, ortaya çıkan gelir dağılımı konusunda
herhangi bir yargıya varılamaz. Pareto’ya göre gelirin dağılımı adeta bir doğal kanundur ve
bunu değiştirme çabaları sonuç vermez. Dolayısıyla gelir bölüşümü veri kabul edilmeli ve
toplumsal refahın maksimumlaştırılmasına yönelmelidir.
Bazı politika değişimleri de toplumda hiçbir bireyi kötü duruma düşürmeden
bazılarının durumunu değiştirebilir. Buna Pareto İyileştirme denir. Örneğin; yoksulları aynı
durumda bırakan zenginleri daha iyi duruma getiren bir değişme, zengin ile yoksul arasındaki
eşitsizliğin devamına rağmen Pareto iyileştirme olarak kabul edilir.
Paretocu toplumsal refah fonksiyonuna göre toplumsal refah, bireylerin kendi
takdirlerine uygun olarak fayda düzeylerine ve en az tek bir bireyin faydasının artması
şartıyla, geri kalan herkes aynı fayda düzeyinde kalmış olsa dahi, toplumsal refah artmış
varsayılır. Bu ahlaki yargı, Paretocu ahlak yargısıdır. Öte yandan bir ülkede yoksulların sayısı
çok ise, Paretocu değer yargısına dayanan politikalar tercih edilmez.
Paretocu ahlak yargısı, bir bireyin faydasının diğer bireyin faydası ile ilgili olmadığı
varsayımı altında zengin grubun faydasını arttıracak ve yoksul grubun faydasını sabit tutacak
bir dizi iktisat politikasını kabul eder. Bu varsayımın bir sonucu olarak zenginler yoksulların
gelirleri ile ilgilenmezler ve bu koşullardaki gelirin yeniden dağılımı, bir Pareto ilerleme
olarak kabul edilmez. Tersi durumda yüksek gelirli bireylerin faydalarının sadece kendi
gelirlerine değil, yoksullarınkine de bağlı olması sonucu altruistik (özgeci) olduklarını
varsayalım. Ancak bu şartlar altında gelirin yeniden dağılımı bir Pareto ilerleme olabilir.

11.2.2. Faydacı Toplumsal Refah Fonksiyonu
Fayda, ölçülemeyen ve bu nedenle de üzerinde herhangi bir işlem yapılamayan bir
kavramdır. Marjinalist değer teorisyeni Jevons, zevk veren veya acıyı önleyen herhangi bir
eşya, hizmet veya davranışa, fayda adını vermiştir. Ona göre fayda, insanların ihtiyaçlarından
doğan bir durumu yansıtır. Klasik faydacı kuramına göre fayda, tek iyilik kıstasıdır ve en çok
faydayı seçen toplumsal refah fonksiyonu tercih edilmelidir.
Toplumsal refah fonksiyonu metodolojisine hâkim olanlar, faydacılardır. Fayda
toplamındaki herhangi bir artış, aynı miktar ile toplumsal refahı ilerletir. Buna Jeremy
Bentham’dan sonra Benthamcı Toplumsal Refah Fonksiyonu denmiştir. Bu genelleşmiş
refah fonksiyonunu, Bentham’ın klasik faydacılığından ayırmak gerekir. Klasik faydacı
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maximand (zenginlerin faydasının artışına önem veren), birey faydalarının toplamıdır (W=
iui). Bu kriterin, toplumun bir zengin üyesinin sağlayacağı eşit kazanca karşılık, yoksul bir
üyesinin küçük bir faydasından vazgeçebilmesi gibi güçlü bir sonucu vardır.
Faydacılığın sahip olduğu temel eksiklik, birey faydalarının toplamını maksimize
ederken bu toplamın bireyler arası bölüşümü ile ilgilenmemesidir. Bu nedenle faydacılık,
eşitsizliğin ölçülmesi ve yargılanmasında kullanılamaz.

11.2.3. Rawlsçu Toplumsal Refah Fonksiyonu
Rawlsçu bölüşüm adaleti yaklaşımına göre, yaşam bir şanstır. Gelecek belirsizliklerle
dolu olduğundan bireyler, gelir bölüşümünde kendilerine düşen payı, bir cehalet perdesinin
ardından göremezler ve gelir eşitsizliklerini en aza indirmek için, bir sözleşmeye karşı
çıkarlar.
Gelir dağılımı Rawls’a göre, toplumsal açıdan etik bir sorundur. O, kendi farklılık
prensibine dayalı olan eşitlikçi toplumsal adalet kriterini desteklemiştir. Bu prensibe göre
eşitlik, toplumdaki en kötü durumdaki bireye göre haklı çıkarılır ve bu etik prensip, toplumsal
yapıyı da belirler. Dolayısıyla en az faydayı alan bu bireyin faydasını maksimize eden
bölüşüm, toplumsal yapıyı oluşturur. İşte bu fikir Rawls’ın ünlü maximin (yoksulların
faydasını maksimize etme) kriteridir. Rawlsçu toplumsal refah fonksiyonu, Pareto
toplumsal refah fonksiyonuna göre daha eşitlikçi olmakla beraber, faydaları eşitleme çabaları
bakımından eşitlikçi prensibe uymaz.
Rawlsçu yaklaşıma göre bireylerin refahları arasında hiçbir değişim oranı yoktur.
Çünkü toplum refahı, sadece toplumda durumu en kötü olan bireyin refahına bağlıdır. Bir
başka deyişle toplumda iyi duruma getirilen herhangi bir bireyin refahındaki hiçbir artış, en
kötü durumdaki bireyin refahındaki azalmayı gideremez. Toplum, sadece en kötü durumdaki
bireyin refahının daha iyi olmasından kazançlı çıkar, diğerlerinin refahının iyileştirilmesinden
hiçbir şey kazanmaz.

11.3. Gelir Dağılımında Adalet ve Kamu Harcamaları
Toplumda farklı gelir grupları olduğundan, her biri uygulamadaki maliye
politikalarından farklı düzeylerde etkilenir. Kamu harcamalarından en fazla kimlerin
yararlandığı ve kimlerin vergi ödemeleri ile bu harcamaları finanse ettiği için gelir kaybına
uğradığı, bir gizemi içinde barındırır.
Kamu harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkilerini değerlendirebilmek oldukça
güçtür. Ancak net mali yansıma analizi yöntemi kullanılarak vergi ve harcamaların hane
halkı ve firmalar üzerindeki etkisi değerlendirilebildiği gibi, vergi ve harcamaların gelir
dağılımı ve yoksulluk üzerindeki etkileri de belirlenebilir. Örneğin; yoksullukla mücadelede
kullanılan sağlık ve sosyal harcama programlarının, düşük gelir grubundakilere yönelik eğitim
hizmetlerinin, belirlenen hedeflere ulaşıp-ulaşmadığı tespit edilip, kalkınma politikalarına da
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yön verilebilir. Kamu politikalarının sonuçları, 3. bölümde ele alınan kavramlardan olan,
Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı ile sayısal olarak görülebilir.

11.3.1. Reel Harcamalar
Devletin mal ve hizmet kullanarak gerçekleştirdiği harcamalar olan reel kamu
harcamaları, toplam talep düzeyini doğrudan etkileyerek millî geliri yükseltir. Büyüyen
ekonominin istihdam olanakları da gelişir ve düşük gelirli sosyal tabakaların gelir düzeyleri,
işsizlerin iş bulmasına bağlı olarak yükselir.
Reel harcamalar içinde piyasa fiyatı belirlenebilen kamu hizmetler vardır. Bunlardan
parasız olarak yararlananların gelirleri, hizmetin kendilerine karşılıksız intikal eden kısmı
kadar artar. Ancak bilindiği üzere tam kamusal mallar, bölünemez faydalar içerdiği için
piyasa fiyatı yoktur. Savunma, asayiş, diplomasi, adalet gibi tam kamusal malların da
toplumun tümüne fayda sağladığı kabul edilir. O nedenle, bölünemez fayda sağlayan kamu
hizmetlerinin gelir dağılımı üzerindeki etkisi nötrdür.

11.3.2. Transfer Harcamaları
Devletin transfer harcamaları sosyal, mali ve iktisadi içeriklidir. Özellikle sosyal
transfer harcamaları, gelir dağılımında adalet amacına yönelik olarak kullanılabilen kamu
harcamalarıdır. Devletin elde ettiği vergi gelirlerinin, ihtiyaç sahiplerine karşılıksız ya da
minimum karşılıkla aktarılması suretiyle, devletin zenginden alıp yoksula verdiği bir sistem
çalışır ve devlet adeta bir süzgeç devlet rolünü üstlenir.
Transfer harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkisini saptamak için bu
harcamalardan yararlananların hangi gelir gruplarında yer aldığını bilmek gerekir. Düşük gelir
grubundakilerin transfer harcamalarından yararlanması kişisel gelir dağılımındaki
eşitsizliklerin artışını durdurabilir. Kendi kusuru olmaksızın gelir elde edemeyen ya da
kısmen geliri olanların yeterli gelire ulaşmalarını sağlayacak transfer ödemeleri bunlardan
biridir. Yoksulluk tehlikesine maruz sosyal gruplar ve ailelere yönelik bir zorunlu sigorta
sistemi, bir başka çeşit kamu transfer harcamasıdır. Tabi bu noktada, yoksulluğun bir kültür
olarak yerleşmemesine de dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca gelir bakımından desteklenmesi
gereken gruplara yönelik yardımın miktarı da objektif kriterler çerçevesinde belirlenmelidir.
İktisadi transferler olan devletin iç ve dış borç faiz ödemeleri, gelir dağılımını
değiştirici niteliktedir. Devlete borç verenler, marjinal tasarruf eğilimi pozitif, orta ve üst gelir
grubundakilerden oluştuğundan devlet iç borçlanma senetlerine ödenen faizlerden bu
gruptakilerin yararlanması, gelir eşitsizliğini arttırıcı etki yapar.
Son olarak mali transferler olan sübvansiyon ödemeleri ve üretim ile ihracata yönelik
her türlü yardımlar, devletin harcamalar yoluyla millî gelirin yeniden dağılımını sağlamasına
hizmet eder. Ancak söz konusu yardımları alanlar, hâlihazırda üst gelir grubundaki
sermayedar ve ihracatçı ise, tüketici birimler arasındaki gelir eşitsizlikleri artar. Bunun
yanında toplumun özellikle düşük gelir grubundakiler, sübvansiyonla desteklenen tüketim
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mallarına düşük fiyatla kavuşabiliyorsa gelir dağılımını iyileştirici rol oynar. Son olarak
sübvansiyon benzeri mali yardımların zarar eden ya da yeteri kadar gelir elde edemeyen
üretici ve ihracatçılara yapılması, devletin transfer harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki
etkisinin negatif olmasına neden olur.

11.4. Gelir Dağılımında Adelet ve Vergi Politikası
Vergileri bir araç olarak kullanan maliye politikasının en önemli amaçlarından biri,
gelir dağılımında adaleti sağlamak olduğuna göre bu alanda vergilerden önemli ölçüde
yararlanılabilir. Devletin gelir dağılımı politikasının bir parçası olarak vergi politikasında,
önce teorik daha sonra uygulamaya dönük bilgiler aktarılacaktır.

11.4.1. Vergide Adaletin Sağlanmasına İlişkin Yaklaşımlar
Vergileme adaleti ile ilgili politikalara egemen olan iki prensip vardır. İlk prensip,
kamu hizmetlerinden eşit fayda sağlayanların eşit, farklı fayda sağlayanların farklı işlem
görmesini, elde ettikleri fayda ile orantılı vergi ödemeleri gerektiğini öne süren fayda
yaklaşımıdır. Diğeri de ilk olarak Pigou tarafından ileri sürülen aynı ödeme gücüne sahip
bireylerin aynı, farklı ödeme gücüne sahip bireylerin de sahip oldukları ödeme güçlerine göre
farklı vergi ödemelerini öne süren iktidar (ödeme gücü) yaklaşımıdır.

11.4.1.1. Fayda Yaklaşımı
Kamu ekonomisini mümkün olduğu kadar piyasa ekonomisi kurallarına göre organize
etme isteği taşıyan fayda yaklaşımı, toplumu oluşturan bireylerle devlet arasında bir karşılık
ilişkisini ifade eder. Ferdiyetçi devlet görüşüne göre birey, asıl yapısal ünitedir ve devletin
kendisini oluşturan bireylerden ayrı bir amacı yoktur, onlardan ayrı bir üst varlık değildir. Bu
yaklaşımda vergi, yükümlülerin talebine uygun olarak kamu faaliyetleri için ödenen bir çeşit
fiyattır ve kamu hizmetlerinin karşılığı olarak alınır.
Devlet savunma, asayiş, adalet gibi asli görevlerini yerine getirerek, bireylerin
ekonomik hayatlarını düzenleme ve sürdürmelerine, sonuçta gelir elde etmelerine ve bu yolla
da oluşturdukları servetlerini korumalarına yardımcı olur. Fayda yaklaşımına göre vergi,
devletin bu koruyucu işlevi sonucu gelir elde eden bireylerin ödedikleri bir karşılıktan
ibarettir.
Fayda yaklaşımı iki ayrı açıdan ele alınmaktadır:
Toplumsal Sözleşme Teorisi: Bu teori, vatandaşların devletten görülmesini
istediği hizmetler gerçekleştirildiğinde vatandaşlarca da bedelinin ödeneceğine ilişkin bir
toplumsal mukavelenin devletle vatandaş arasında olduğunu varsayar. Bu mukaveleye göre
vergi, devletçe sağlanan hizmetlerin fiyatıdır. Toplumsal Sözleşme Teorisi’nin vergiyi
açıklayan üç varyasyonu vardır: 1. Vergiyi hizmet bedeli sayanlara göre, devlet tarafından
sağlanan hizmetlerin, özellikle iç ve dış güvenlik bedeli, vergi olarak alınır. 2. Vergiyi sigorta
primine benzeten görüşe göre, devlet bir sigorta şirketine; özellikle güvenlik hizmetinden
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yararlanan vatandaşlar da kendilerine can ve mal sigortası yapılmış sigorta şirketi
müşterilerine benzetilir. Vergi de bu sigortaların primidir. 3. Vergiyi harcamalara iştirak
sayan görüşe göre, toplum vergiyi, devletin sunduğu hizmetlerin toplumsal üretime katılması
karşılığında, kendilerine düşen bir pay olarak ödemelidir.

Gönüllü Değişim Teorisi: Lindahl tarafından ileriye sürülen bu teori, özel
malların etkin düzeyinin belirlenmesinde kullanılan marjinal analiz yaklaşımını, kamu
mallarının etkin düzeyinin belirlenmesinde de kullanarak farklı gelir düzeyindeki bireylerin
adil bir vergileme aracılığıyla, kamu malı üretimine yapacağı nispi katkıyı bulmaya
çalışmıştır.
Piyasa mekanizmasınca sağlanan özel mallar açısından etkin kaynak dağılımı, marjinal
maliyet fiyatlandırmasına dayanır. Öyle ki, özel kesimde taleplerini belirleyen bireyler, belirli
bir fiyat düzeyinde ihtiyaçlarını tatmin edecek malları elde edebilirler. Piyasa talep eğrisi,
bireylerin söz konusu taleplerinin yatay toplamı ile elde edilir ve marjinal maliyet, marjinal
faydaya, o da fiyata eşitlenmiş ve özel malların etkin düzeyi belirlenmiş olur.
Kamu kesiminde kamu mallarının etkin düzeyinin belirlenmesi ise, bireylerin kamu
malına ilişkin taleplerinin yatay değil, dikey toplanmasını gerektirir. Çünkü kamu malının arz
ve talebi, bu malların özellikleri dolayısıyla, özel mallardan çok farklıdır. Bireylerin kamu
malına, ihtiyaçlarına göre belirli bir fiyat (vergi) ödeyerek sahip oldukları varsayımından
hareketle, ödenen bu fiyatlar malın maliyetini karşımalıdır. B bireyine kamu malının maliyeti,
A bireyinin ödediğinden geriye kalan kısmı olduğundan bireylerin söz konusu mala olan
toplam talebine, bireysel taleplerinin dikey toplamıyla ulaşılır.
Bireylerin özel mallara piyasa fiyatı vererek kamu mallarına da vergi ödeyerek sahip
olacakları ve her ikisinde de faydalarını maksimize ederek seçimi kendilerinin yapacakları
hipotezinden yola çıkan bu teoride varsayımlar eğer doğru ise bireylerin tercihleri sonucu
fiyat karşılığında piyasadan alacakları özel mallar ile devletten alacakları kamu mal ve
hizmetlerinin marjinal faydaları birbirine eşit olacaktır.
Kamu mallarının etkin düzeyi, tam kamusal mallara piyasa çözümüne göre
gerçekleştirilmeye çalışıldığında, bireylerin mala olan talepleri arttığında, ödeyecekleri vergi
fiyatlarının artacağının bilincinde olmaları sonucunda, tercihlerini açıklamaları konusunda bir
motivasyon ortaya çıkmaz. Öte yandan, gelir sahibi olmayan bireylerin de piyasaya talep
yansıtmayacakları gerçeği göz önüne alındığında, tercihlerin doğru açıklanmaması ve kamu
mallarından bireylerin sağladıkları faydanın ölçülememesi sonucu, özel maldakine benzer bir
piyasa fiyatı olmayan kamu mallarının talep eğrileri çizilemez. Tüm bunların sonucunda
Lindhal’in teorisi uygulamaya geçirilemez ve fayda yaklaşımına göre vergilemenin, vergide
adaleti sağlayamayacağı ortaya çıkar.
Ayrıca fayda yaklaşımının temelde uygulama güçlüğünün olduğu noktalar hemen göze
çarpar. Öncelikle kolektif nitelikli fiziksel tüketime eşit fiyatların saptanamadığı ve talebin
belirlenemediği tam kamusal mallarda, dışsal faydası olan yarı kamusal mallarda bu
yaklaşımın kabulü, aşılması zor olanaksızlıklara bağlıdır. Fayda yaklaşımı, devletin düşük
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gelir gruplarının ekonomik durumunu yükseltmeye yönelen toplumsal refahla ilgili
faaliyetlerinin felsefesine de aykırıdır. Ayrıca genel kabul gören görüşe göre de kamu mal ve
hizmetlerinden çoğunlukla düşük gelirli bireyler faydalanırlar ve faydalanma oranına göre bu
gelir grubundan yüksek oranda vergi toplamak, toplumca kabul edilen adalet fikirlerine de
ters düşer. Dolayısıyla toplumsal adalet amacına doğru yol alındığında, kamu harcamalarının
finansmanının iktidar ilkesine dayandırılması gerekir.

11.4.1.2. İktidar (Ödeme Gücü) Yaklaşımı
19. yüzyıl ortalarında klasik tarafsız devlet anlayışı yerine müdahaleci devlet anlayışı
geçince, vergilemeye ilişkin yaklaşımlar da değişmeye başlamıştır. Bu görüşe göre devlet,
toplumun kolektif ihtiyaçlarını karşılamayı üstlenen içinde yaşayan tüm bireylerle tek bir
karar organı ve organik bir varlık olarak tanımlanır. Başka bir açıdan bu yaklaşım, devletin
egemenlik hakkına dayanarak vatandaşlarından, vatandaşları için sağladığı hizmetlerin
finansmanına katılmada her türlü fedakârlığı isteyebileceği görüşünden hareketle, fedakârlık
teorisi olarak da nitelendirilir. Organik devlet görüşüne göre vergi, bireylerin faydalanma
derecelerine bakılmaksızın ödeme güçleri (iktidarları) oranında alınır.
Vergilemede adil gelir dağılımı, vergileme ilkelerinden özellikle eşitlik ilkesinin
uygulanması ile sağlanabilir. İktidar yaklaşımına göre vergilemede eşitliğin sağlanması,
yükümlülerin ödedikleri vergiden dolayı katlandıkları fedakârlığın eşit olmasını gerektirir.
Vergide eşitliğin hukuki yönü, yükümlülerin kanunlar karşısında eşitliğini, iktisadi yönü ise,
yükümlülere toplam vergi yükünün eşit dağıtılmasını, bir başka deyişle fedakârlıkta eşitliği
gerektirir.
Vergide eşitlik, yatay ve dikey eşitlik olarak iki şekilde ele alınır. Gelir, servet veya
kişisel durum vb. açılardan aynı durumda olanların vergi karşısında aynı işleme tabi tutulması
mutlak yatay eşitliği sağlar. Yatay eşitlikte amaçlanan, vergi sonrası eşitliktir. Dikey adalet
ise, farklı durumdaki bireylerin farklı işleme tabi olması ile sağlanabilir. Dikey adaletin
sağlanması ise ileride inceleneceği üzere, vergilemede artan oranlılığı gerektirir.
Eşitlik ilkesinin vergilemede uygulama aracı, ödeme gücüne göre vergilemedir.
Ödeme gücü aynı olanların eşit, farklı olanların da eşitsiz durumda oldukları ifade edilir.
Ödeme Gücüne Göre Vergileme
İktidar yaklaşımı fedakârlık esasına göre savunulmaya çalışılmıştır. Fedakârlık
teorilerinin uygulanabilmesi için faydanın ölçülebilirliği ve gelirin marjinal faydasının herkes
için gelirle birlikte aynı miktarda azaldığı varsayımları, neo-klasik iktisat anlayışının tersine
kabul edilmelidir. Buna göre ödeme gücü iyi olan birey tarafından ödenen yüksek bir
verginin, ödeme gücü daha kötü birey tarafından ödenen daha az vergiden daha fazla
fedakârlığa veya fayda kaybına yol açmadığı iddia edilmiştir.
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Ödeme gücü ilkesinin uygulanmasında temel alınan üç eşitlik kuralı vardır:
İlki, eşit mutlak fedakârlıktır. Her bireyin aynı tercihlere sahip oldukları varsayımı
altında, aynı fayda fonksiyonu her birey için kullanılabilir. Bireylerin eşit mutlak
fedakârlıklarına göre vergi yüklenmesi sonrası, her bir bireyin toplam fayda kaybı eşit olur.
Bir başka deyişle yükümlülerin faydasından kesilen birim aynı olduğundan, fedakârlık, her
gelir seviyesinde eşit olmakla beraber, sonuçta herkesin katlandığı fedakârlık da eşit olur.
İkincisi, eşit oranlı fedakârlıktır. Bu görüş, yüksek gelirli yükümlülerin, düşük
gelirlilere oranla toplumdan daha fazla fayda sağladıkları düşüncesini hareket noktası olarak
alır ve sonuçta yüksek gelirli yükümlülerin diğerlerine oranla daha ağır vergilendirilmesi
gerekliliğini açıklar. Bir başka deyişle yükümlülerin gerçek vergi yükünün, gelirlerinden
sağladıkları fayda ve refah düzeyleri ile eş oranlı olması gerekir.
Üçüncü eşitlik kuralı da en az toplam fedakârlık (eşit marjinal fedakârlık)tır. Bu
görüşe göre bireylerin eşit marjinal faydalara sahip oldukları varsayımı altında, vergi
sonrasında, fayda eğrisi üzerinde aynı noktada olmaları gerekir.
Eşit marjinal fedakârlık görüşü kabul edildiğinde, vergiden sonraki gelirlerin
eşitlenmesi marjinal fedakârlıkların da eşitlendiğini gösterir. Dolayısıyla her bir vergi
yükümlüsünün vergi yükünün eşit düzeyde azalması artan oranlılığı gerektirir. Bu şekilde
artan oranlılık kabul edildiğinde, yüksek gelirlilerden başlamak üzere tüm bireyler aynı
fedakârlığa katlandıklarından vergi sonrası aynı fayda seviyesine gelmiş olurlar.
Artan oranlı vergileme, hem bireylerin gelirlerinin marjinal faydasına bağlı olarak
vergilendirilmesi ilkesine hem de bireyler arası fayda karşılaştırmalarının yapılabileceği
varsayımına dayanır ve bu varsayımlar da fedakârlık yaklaşımlarının açıklanması için temel
koşullardır. Daha önce belirtildiği gibi bu varsayım, neo-klasik iktisat tarafından kabul
edilmez ve bu durumda eşit fedakârlık kavramları geçerliliğini yitirir. Ancak her bireyin gelir
artışının neden olduğu fayda azalışı aynı değildir. O nedenle fedakârlık yaklaşımları, her
bireyin aynı zevk ve gelire sahip olduğunu varsayar. Hem bireyler arasındaki fayda
karşılaştırmasının imkânsızlaşması hem de faydadaki azalmanın hızının tespit edilememesi
nedenleriyle, artan oranlı vergi tarifeleri sosyopolitik ve ekonomik faktörlerin etkisiyle,
subjektif değer yargılarına göre düzenlenir ve sonuçta siyasal tercihlere göre belirlenir. Bu
durum, çeşitli ülkelerin tarifeleri arasında bulunan büyük farklılıkların da nedenini açıklar.
Ödeme Gücüne Ulaşma Teknikleri
Vergide ödeme gücünün dikkate alınması kabul edilmesine rağmen ödeme gücüne
nasıl ulaşılacağı önemli bir sorun olarak ortadadır. Vergi ödeme gücünün tam olarak
belirlenip buna uygun vergi ödeme olanağının bulunmamasına rağmen çeşitli tekniklerden
yararlanılarak vergi ödeme gücüne ulaşılabilir. Özellikle gelir vergisi açısından etkili olan üç
teknik vardır.
İlki, en az geçim indirimidir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık
gösteren, bireyin fizyolojik, toplumsal ve kültürel yaşantısını sürdürebilmesi için belirli bir
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gelir söz konusudur. Bu gelir miktarının, yükümlünün gerçek ödeme gücüne ulaşmak
amacıyla vergi dışı bırakılması gerekir, zira yükümlü bu miktarın altında vergi ödeme gücüne
sahip değildir. Bu miktarın üzerindeki gelirlerin vergiye tabi olması ile, dolaylı bir artan
oranlılık da elde edilebilir.
İkincisi, ayırma kuramıdır. Bu kurama göre, emek gelirlerinin sermaye gelirlerine
oranla daha hafif, sermaye gelirlerinin emek gelirlerine oranla daha ağır vergilendirilmesi
gerekir. Ancak bu görüş, esas itibarıyla değer yargılarına dayanır.
Ayırma kuramının vergilemede ödeme gücüne ulaşmayı sağlamada önemli bir yeri
vardır. Çünkü emek gelirleri sermaye gelirlerine oranla emniyetsizlik, istikrarsızlık gibi bir
takım sakıncalara sahiptir. Her ne kadar modern toplumlarda emeklilik, hastalık veya işsizlik
sigortalarının uygulamaya geçmesi ve sermaye gelirlerinde de risk unsurunun varlığı, ayırma
kuramının teorik dayanağını zayıflatsa da bir yandan emek gelirlerinde, emek faktöründe
gider oluşturan harcamaların vergi matrahından indirilmesine izin verilmezken diğer yandan
sermaye gelirlerinde, sermaye faktörünün tüm sabit ve cari giderlerinin indiriminin mümkün
olması, yine de bu kuramı en az geçim indirimi ve artan oranlılık gibi yükümlünün iktidarına
ulaşma tekniği hâline getirir.
Artan oranlılık, yükümlüleri vergilendirirken gelir seviyesini dikkate aldığı hâlde
ayırma ilkesi, gelirin elde edildiği kaynak ile yükümlünün toplumsal durumunu göz önünde
bulundurur. Dolayısıyla bu kuram hem en az geçim indiriminin hem de artan oranlılığın
eksiğini tamamlar.
Ödeme gücüne ulaşma tekniklerinden üçüncüsü, artan oranlılıktır. Bir toplumda eşit
gelir dağılımından sapma, net toplumsal refah kaybını arttırdığından, toplam toplumsal refah
azalır. Bunun kabulü de marjinal fedakârlık ilkesinin ve dolayısıyla maksimum artan
oranlılığın gereğine işaret eder. Artan oranlılığın temelinde, faydacı, eşitlikçi gelir dağılımı
yaklaşımı yatar.
Artan oranlılığın varlığı, gelir dağılımında adaletin ölçüsü bakımından nasıl toplumun
genel fikir birliğine göre oluşuyorsa, bu oranların artış şekli de aynı esasa göre tayin
edilmelidir. Bunun için oranların artış skalası yine aynı kritere göre oluşur. Ancak oranların
artış hızını belirleyecek objektif ölçülerin bulunmaması, onun uygulanmayacağı anlamına
gelmez.

11.4.2. Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkiler
11.4.2.1. Gelir Vergileri
Gelir vergileri, gerçek kişilerin yıllık, safi kazançlarını vergilendiren kişisel gelir
vergisi ve tüzel kişilerin yıllık safi kârlarını vergilendiren kurumlar vergisinden meydana
gelir.
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Kişisel gelir vergilerinin gerek subjektif olması gerekse bünyelerinde bulundurduğu
artan oranlılık, en az geçim indirimi ve ayırma kuramı sayesinde, gelir dağılımını denkleştirici
en etkin araçtır.
Kişisel gelir vergileri, mükellefin kişisel ve ailevi durumunu, çalışma imkânlarını
kısıtlayan sakatlık, hastalık ya da özürlülük hâlini ve gelirin elde edilmesinde birçok özel
nitelikli indirimleri, giderleri ve firmalarda ise zararların mahsubunu, verginin tarh ve tahsil
işlemleri sırasında dikkate alır. Gelir vergisinin gelirin yeniden dağılım politikasına hizmet
eden bir başka özelliği, verginin konusu, matrahı ve kaynağı arasında tam birliğin olması ve
diğer vergi şekilleri ile kavranamayan irat ve kazançları, en kapsamlı şekilde kavramasıdır.
Kurumlar vergisinin kişisel gelir dağılımı üzerindeki etkisi, bu vergilerin yansıtılma
şansına bağlıdır. Yansımanın gerçekleşmemesi hâlinde orta ve üst gelir grubundakiler
vergilemeden etkilenir ve bu durum, gelir dağılımında adalete olumlu olarak yansır. Ancak
yansıma, hem de talep esnekliği sert mallar üzerine gerçekleşirse, gelir dağılımında adalet
amacına hizmet etmez. Üst gelir gruplarının marjinal tüketim eğiliminin düşük olması
nedeniyle üst gelir grupları daha az, alt gelir grupları daha çok vergilendirilmiş olur. Bu
şekilde gerileyici niteliğe sahip olan vergiler söz konusu oluğunda, gelir dağılımında adalet
bozulur.

11.4.2.2. Gider Vergileri
Gelir arttıkça marjinal tüketim eğilimi gelire oranla düştüğünden düşük gelir
gruplarının gider vergilerinin tersine oranlı etkisinden korunması gerekir.
Yükümlüler, talep esnekliği sert zorunlu tüketim malları üzerindeki gider vergileri
karşısında talep edilen mal miktarını azaltmazlar. Bu mallar, marjinal tüketim eğilimi yüksek
olan düşük gelir grupları tarafından hemen hemen gelirlerinin tamamınca tüketilir. İşte gider
vergilerinin tersine artan oranlı etkisini olabildiğince küçük tutmaya ve gelir eşitsizliklerini
gidermeye yönelik olarak talep esnekliği sert malların vergi oranları düşük olmalıdır. Hatta
bazı zorunlu ihtiyaç maddelerinin vergiden istisna edilmesi de dağılım amacına uygundur.
Talebi elastik lüks tüketime yönelik mallar üzerindeki gider vergileri karşısında, bu
malların tüketicisi olan yükümlüler, talep edilen mal miktarlarını geniş bir aralıkta
azaltabilirler. Bu mallar üstelik marjinal tüketim eğilimi düşük, marjinal tasarruf eğilimi
yüksek olan yüksek gelir grubundakiler tarafından tüketilir. Gelir dağılımında adalet açısından
bu mallar üzerindeki vergi oranı yüksek olmalıdır.
KDV gibi genel nitelikli gider vergileri ile tüketime konu olan malların bu şekilde
talep esnekliklerine göre sınıflandırılmasının yanında, ÖTV gibi özel nitelikli gider
vergilerinde matrahın spesifik değil, mutlaka advalorem olarak tayin edilmesi, gelir
dağılımında adalet açısından önem arz eder.
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11.4.2.3. Servet Vergileri
Gelir dağılımındaki eşitsizlikler ile servet dağılımındaki eşitsizlikler arasında bir
korelasyon vardır. Servet, hem gelir getirme özelliğine sahiptir hem de sahibine toplumda
sağladığı prestij, ün ve nam ile özel bir ödeme gücünü temsil eder. Doğuşta servet ve gelir
eşitsizliklerini bir nebze azaltabilmek, serveti olan ile olmayanı birbirinden ayırabilmek için
minimum vergi hasılatına rağmen, gelir dağılımında adalet amacına hizmet eden servet
vergileri, servet üzerinden, servet transferinden ve servet artışları üzerinden alınırlar.

11.4.3. Vergiye Uyum ya da Uyumsuzluğun (Vergiden Kaçınma,
Vergi Yansıması) Gelir Dağılımına Etkisi
Vergiler, yükümlülerin satın alma güçlerini azaltan karşılıksız ve zorunlu ödemelerdir.
Vergiyi bir yük olarak hisseden yükümlüler, vergiden kurtulma çabaları içine girerek davranış
değişikliği gösterirler. Tüm bu davranışlar, vergilemede adaletin sağlanabilmesi açısından
önem taşır.

11.4.3.1. Vergiden Kaçınma
Yükümlüler, öncelikle yeni bir vergi konduğunda ya da vergi oran, indirim, istisna ve
muafiyetlerde değişiklik olduğunda, bilgi edinme ya da hissetme aşaması olan ilk aşamaya
geçerler. Bu aşamada yükümlüler, vergiden kaçınmayı tercih ederler. Bir başka deyişle
vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesine engel olurlar ya da çok düşük düzeyde doğmasına
neden olacak şekilde yasal yollara başvururlar. Verginin hissedilme derecesi arttıkça vergiden
kaçınma yoluyla intibakta da artış yaşanır. Vergiden kaçınma; maddi anlamda, zaman
anlamında ve yerel anlamda intibak olarak karşımıza çıkabilir.
Potansiyel vergi ödeyicisi, vergilendirilen bir malı satın almayarak maddi anlamda
intibak gerçekleştirebilir. Burada vergilendirilmeyen ve ikame mala olan talep artarken,
üzerinde vergi bulunan mala olan talep azalır ve beklenen vergi hasılatı gerçekleşmez.
Emeğin vergilendirilmesinde ise tercih, çalışma ile boş zaman arasında yapılır. Ücretin
üzerindeki vergi artışı reel geliri azaltır ve eski yaşam standardını korumak isteyenler, reel
gelirleri vergi sonucu azaldığı için daha çok çalışmayı tercih ederler. Ortaya çıkan bu etki,
gelir etkisidir. Öte yandan, vergi artışı sonucu ilave çalışmanın daha pahalıya geldiği
düşünülüyorsa, o zaman daha ucuz olan boş zaman tercih edilir ve ortaya çıkan etkiye de
ikame etkisi denir. Gelir etkisi ile vergi hasılatını elde edebilen devlet, ikame etkisi ile
vergide etkinlik kaybı ortaya çıktığı için veri vergi hasılatından yoksun kalır.
Yükümlülerin, vergi yükünün ağırlaştırılması öngörülen mallardan stok yapmak
suretiyle fazlaca alması zaman anlamında intibaktır. Özellikle hane halkı bu yöntemi
kullanırken firmalar yatırım giderlerini yararlanıldıkları yıllara dağıtarak, bir başka deyişle
amortisman indirimi olanaklarından yararlanarak, zaman anlamında intibakı gerçekleştirebilir.
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Son olarak yerel anlamda intibak ile yükümlüler, vergi matrahlarını, düşük vergi
oranlarının bulunduğu eyalet (federatif sistemlerde) ya da uluslararası düzeyde vergi
cennetlerine kaydırabilir. Burada vergi, işletmelerin kuruluş yerlerini değiştirici etki yapar.

11.4.3.2. Vergi Yansıması
Vergi yükümlüsünün, kısmen ya da tamamen ödemiş olduğu vergi yükünü kısmen ya
da tamamen başkalarına devretmesi, yansımadır. Yansıma gerçekleştiği takdirde, kanuni vergi
yüklenicisi ile gerçek vergi yüklenicileri farklılaşır. Yansımanın gerçekleşmiş olması, vergiye
olan tepkilerin varlığını ortaya koyar.
Yansımanın, ileriye, geriye, çapraz yansıma ve verginin amortismanı olmak üzere dört
şekli vardır. Eğer kanuni yükümlü, ödediği vergiyi piyasada satılan malın fiyatını arttırmak
suretiyle tüketicilere devrederse, ortaya çıkan yansıma şekli, ileriye yansımadır. Eğer kanuni
yükümlü, ödediği vergiyi üretim faktörlerinin ya da piyasada satın aldığı malın fiyatını
azaltmak suretiyle başkalarına devrederse, ortaya çıkan yansıma şekli, geriye yansımadır.
İleriye yansımanın özel bir şekli, çapraz yansımadır. Burada belirli bir malı yükümlü kılması
gereken verginin, talep esnekliği düşük olan başka bir malın fiyatını arttırmak suretiyle
devredilmesi söz konusudur. Son olarak geriye yansımanın özel bir şekli de verginin
amortismanıdır. Gelir getiren servet unsurlarının vergilendirilmeleri ve masraf unsuru olan
bu vergilerin başkasına devredilememesi, verginin amortismanıdır. Böylece vergi, dolayısıyla
servet unsurunun değeri azalır. Örneğin bir evin yıllık geliri 10.000 TL ise ve gelirinden %10
vergi alınırsa, ödenecek vergi 1.000 TL’dir. Vergiden sonra yıllık gelir, vergi kadar azalır ve
10.000-1.000=9.000 TL olur. Tersi de verginin kapitalizasyonudur. Verginin kaldırılması
nedeniyle servet unsurunun değerinin artmasına verginin kapitalizasyonu denir.
Yansıma gerçekleştiği düzeyde, kanun koyucunun vergiyi gerçekte almak istediği
sosyal gruplar vergi yükünü taşımamış olur. Böyle bir durumda verginin mali amacı açısından
olamasa bile, rekabet eşitliğini sağlama ve gelir dağılımında adaleti sağlama amacı açısından
olumsuzluklar yaşanır. Kanuni vergi yüklenicisinin gerçek vergi yüklenicisi olması hâlinde,
gerçekleşmesi beklenen gelir dağılımı politikaları yara almaz. Tersi durumda gelirin
eşitlenebilmesi açısından, vergi ödemesi gereken sosyal grupların ödemediği, ödememesi
gereken grupların ödediği düzende, beklenen gelirin yeniden dağılım politikası zarar görür.
Ancak yansıma, bazı hâl ve şartlarda gerçekleşir. Bir başka deyişle yansımayı
belirleyen mikro ve makro ekonomik faktörler mevcuttur. Yansımayı belirleyen mikro
ekonomik faktörler; vergilendirilen malın esnekliği, piyasa yapısı, verginin niteliği ve vergi
oranının yüksekliğidir.

Talep esnekliği ne kadar düşük ve arz esnekliği ne kadar yüksekse, vergi o
derece kolay yansır. Bunun yanında tam rekabet piyasalarında yansıma zorlaşırken, eksik
rekabette vergi yansıması kolaylaşır.
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Subjektif nitelikli ve dolaysız vergiler olan gelir ve servet vergilerinin yansıma
olanakları azalırken, piyasa mekanizmasına sıkı sıkıya bağlı, objektif ve dolaylı nitelikli gider
vergilerinin yansıma şansı artar.


Düşük oranlı bir vergi, yüksek oranlı bir vergiye göre daha kolay yansıtılabilir.

Yansımayı belirleyen makro ekonomik faktörler ise; ekonominin içinde bulunduğu
konjonktürel durum, yükümlülerin vergileri finansman şekli ve devletin vergi gelirlerini
gecikmesiz harcamasıdır.

Konjonktürün genişleme döneminde ortaya çıkan talep fazlası neticesinde,
ileriye yansıma şansı varken, geriye yansıma şansı hemen hemen yok gibidir. Konjonktürün
daralma dönemlerinde arz fazlası neticesinde, ileriye yansıma şansı zorlaşırken, geriye
yansıma daha imkân dahilindedir.

Satış hacminin aynı kalması şartıyla, verginin ileriye yansıması, toplam talebin
vergi tutarı kadar arttırılmasına bağlıdır. Aksi hâlde verginin fiyatları artırması, önce stokların
sonra da üretimin daralmasına neden olur. Bunun yanında vergi kredi yardımıyla finanse
ediliyorsa, satış hacminde bir azalma olmaz ve vergi yansıması kolaylaşır.

Vergileme, girişimcilerin yatırım olanaklarını kısıtlar ve toplam talebi düşürür.
Ancak vergi gelirleri hemen kullanılırsa, toplam talep aynı kalır ve yansıma kolaylaşır.

11.5. Gelir Dağılımında Adalet ve Borçlanma Politikası
Borçlanma, devletin olağan finansman kaynağı olan vergilerden çeşitli bakımlardan
farklı bir kamu geliri türüdür. Vergiler, karşılıksız ve zorunlu gelirler iken borçlanma,
bugünkü tüketimin ertelenmesi karşılığında alacaklıya bir faiz ödemesi sunan ve
gönüllülerden elde edilen gelir türüdür. Öte yandan vergiler, özel tüketim harcamalarından
ödenirken ve ekonomide özel tüketim harcamalarını kısıcı etki yaparken, devletin borçlanması
özel tasarrufları kısıcı etki yapar. Bir başka deyişle, devletin borçlanacağı kaynaklar, marjinal
tasarruf eğilimi pozitif olan orta ve üst gelir gruplarıdır. O hâlde devletin faiz ödemelerini
gerçekleştirdiği kesim de gelir dağılımında desteklenmesi gerekmeyen, orta ve üst gelir
gruplarıdır. Bu durumda tahvil sahiplerinin gelirleri artar ve kişiler arası gelir dağılımı
bozulur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, maliye politikasının amaçlarından olan gelir dağılımında adaletin, yine
maliye politikasının araçları olan kamu harcamaları, vergiler ve borçlanma ile nasıl
sağlanacağını, gelir dağılımında değer yargılarını içeren toplumsal refah fonksiyonlarını ve bu
fonksiyonlar itibarıyla gelir dağılımına atfedilen toplumsal önemi, gelir dağılımında adaletin
sağlanabilmesinde kamu politikalarının sosyal sonuçlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)

Gelir dağılımı nedir, önemi nereden kaynaklanmaktadır?

2)
Paretocu, Faydacı ve Rawlsçu toplumsal refah fonksiyonlarından hangisi gelir
dağılımında adalete daha fazla önem verir?
3)

Kamu harcamaları ile gelir dağılımında adalet nasıl sağlanır?

4)

Gelir vergisinin gelir dağılımında adaleti sağlama şansı nedir?

5)

Vergiden kaçınma ve vergi yansıması, gelir dağılımını nasıl değiştirir?
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12. EKONOMİK BÜYÜME VE MALİYE POLİTİKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Gelişmekte Olan Ülkelerin Genel Özellikleri
12.2.Ekonomik Büyümenin Özellikleri ve Çeşitleri
12.2.1. Durgun Büyüme
12.2.2. Spontane Büyüme
12.2.3. Planlı Büyüme
12.2.4. Kapalı Büyüme
12.2.5. Açık Büyüme
12.2.6. Dengeli Büyüme
12.2.7. Dengesiz Büyüme
12.3. Ekonomik Büyümeyi Belirleyen Stratejik Faktörler
12.4. Ekonomik Büyüme ve Harcama Politikası
12.4.1. Reel Harcamalar
12.4.2. Transfer Harcamaları
12.5. Ekonomik Büyüme ve Vergi Politikası
12.5.1. Gelir Vergileri
12.5.2. Gider Vergileri
12.5.3. Servet Vergileri
12.6. Ekonomik Büyüme ve Borçlanma Politikası
12.6.1. İç Borçlanma
12.6.2. Dış Borçlanma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Büyüme amacına ulaşabilen ülkelerin genel özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Gelişmekte Olan
Ülkelerin Genel
Özellikleri

Gelişmekte olan ülkelerin
büyümelerinin önündeki
engelleri kavrayabilmek.

Ekonomik Büyümenin
Çeşitleri ve Büyümeyi
Belirleyen Stratejik
Faktörler

Büyümenin çeşitlerini ve
farklı dinamiklerini
tanımlayabilmek.

Ekonomik Büyüme ve
Harcama Politikası,
Vergi Politikası ve
Borçlanma Politikası

Ekonomik büyüme amacına
yönelen maliye politikasının
araçlarını değerlendirebilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Spontane Büyüme



Harrod-Domar Modeli



Sermaye/Hasıla Oranı



Kalkınma Carileri
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Giriş
Dünya üzerinde pek çok ülkenin ulaşmaya çalıştığı amaçlardan biri, toplumların
yaşam standardının devamlı olarak yükseldiği bir süreci yaşamaktır. Ne var ki bu süreç
kapitalizmin krizleri, savaş ya da doğal afetler nedeniyle kesintiye uğrar. 1950’li yıllara kadar
ekonomik istikrara ulaşma çabasında olan maliye politikası, 1960’lı yıllarda tam istihdam
durumundaki bir ekonominin sürdürülebilir ve olabildiğince yüksek bir büyüme hızının nasıl
sağlanabileceği üzerine odaklanmıştır.
Ekonomik büyümenin toplumlara önemli ekonomik ve sosyal kazanımları vardır.
Büyüyen ekonomilerde yapısal değişim kolaylaşır, ulusal ve uluslararası düzeyde gelir
dağılımına ilişkin eşitlik kaygıları azalır. Ancak her büyüme, adil bir gelir dağılımı yaratmaz.
Yine de millî gelirdeki artış (pastanın büyümesi), gelirin yeniden dağılımında adalet şansını
arttırır (pastadan ayrılan payın büyümesi).
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12.1. Gelişmekte Olan Ülkelerin Genel Özellikleri
Gelişmekte olan ülkelerin sağlıklı bir büyüme yoluna girmesine engel olan başlıca iki
faktör vardır. Bunlardan biri, söz konusu ülkelerin yapısal bir sorunu olan millî gelir
düzeylerinin düşüklüğü nedeniyle yaşadıkları iç tasarruf yetersizliğidir.
Millî gelirleri düşük olan gelişmekte olan ülkelerde, kişi başına millî gelir düzeyi de
düşüktür. Millî gelir denklemine göre gelirden iki sızıntı vardır; tüketim ve tasarruf. Özellikle
bu ülkelerde yaygın olan gösteriş tüketimi vb. nedenlerle, düşük gelir düzeyine rağmen
yükselen marjinal tüketim eğilimi sonucu, marjinal tasarruf eğilimi sıfıra yakındır. Yatırımları
besleyecek kaynak olan tasarruf, hem gelir düzeyi düşüklüğü hem de yüksek marjinal tüketim
eğilimi nedeniyle yetersiz kalarak sermaye birikimi oluşumunun önünü tıkar. Sermaye
birikiminin sağlanamaması, üretim kapasitesinin artmasını, bu durumda yeni istihdam
olanaklarının yaratılmasını engeller. Döngü tamamlandığında, ülkenin millî gelir düzeyinin
artmamış olduğu görülür. Çağdaş büyüme teorileri içinde etkili bir yeri olan Harrod-Domar
modeli, büyümenin temel unsuru olarak yatırımları kabul eder. Harrod-Domar modeline göre,
tasarruf hacmini, yani yatırım miktarını çoğaltmak büyüme hızını arttırır. O hâlde, tasarruf
katsayısının düşük olması büyümeyi engelleyen bir faktördür.
Gelişmekte olan ülkelerin büyümelerinin önündeki diğer engel, petrol vb. bazı ham
maddeler için ve belirli ithal gerekleri nedeniyle karşılaştıkları, ödemeler dengesi açığıdır.
Ekonomik büyüme ile ilgili literatürde geliştirilen ikiz açık teorisinde, bu ülkelerin ekonomik
büyümelerini sağlayabilmeleri için dış kaynaklara olan ihtiyaçları vurgulanır.

12.2. Ekonomik Büyümenin Özellikleri ve Çeşitleri
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yanan, yıkılan ekonomiler ve büyümede geri kalan
ülkeler, gelişmiş ekonomileri hem ekonomik hem de sosyal açıdan rahatsız edecek boyuta
ulaşmıştır. Büyüme ve kalkınma meseleleri, ekonomi literatüründe bu dönemde önem
kazanmış ve gelişmeye başlamıştır. Yaşam standardının yükseltilmesi ve belli bir kalkınma
hızına kavuşulması arzusu, hemen her ülkeyi sarmış, ekonomik sorunların başını çekmeye
başlamıştır. 1950’lere dek ekonomik istikrarı sağlamayı kendine amaç edinen maliye
politikası, bu tarihten sonra tam istihdam durumundaki bir ekonominin sürdürülebilir ve
olabildiğince yüksek bir büyüme hızının nasıl sağlanabileceğini kendine araştırma konusu
yapmıştır.
Büyüme niceliksel, kalkınma ise niteliksel gelişme olarak kabul edilir. Ekonomik
büyüme bir ekonominin üretim miktarının artmasıdır. Kişi başına düşen millî gelirde meydana
gelen sürekli artış, ekonomik büyümedir. Büyüme sürekliliği içerdiği için statik değil, uzun
dönemli, ölçülebilir ve dinamik bir olgudur. Ekonomik kalkınma ise gelir artışının yanında
ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapıda, refah artışını sağlayan dönüşümlerin meydana
gelmesidir.
Bir ülkede ekonomik büyüme, ya tam istihdamın altında kullanılan iktisadi
kaynakların daha verimli kullanılmaya başlanmasıyla ya da tam istihdamda kullanılan kaynak
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miktarına yenilerinin eklenmesi yoluyla gerçekleşebilir. Ancak genellikle büyüme teorileri,
tam istihdam durumunda ortaya çıkan üretim artışlarını inceleme konusu yapar.
Ekonomik büyümenin birçok çeşidi vardır: durgun, spontane, planlı, kapalı, açık
dengeli ve dengesiz büyüme gibi.

12.2.1. Durgun Büyüme
Bir ülkede millî gelir arttığı hâlde nüfus da aynı oranda artıyorsa, kişi başına düşen
millî gelir artışından bahsedilemez. Çünkü artan gelir, artan nüfus tarafından absorbe edilir ve
büyüme olsa da ülke refahı azalır.

12.2.2. Spontane Büyüme
Daha çok liberal anlayışa sahip iktisatçıların teorilerinde yer alan spontane büyüme,
devletin ekonomiye asgari müdahalesi ile kaynakların kendiliğinden harekete geçerek belli bir
büyüme oranını yakalamasıdır.

12.2.3. Planlı Büyüme
Planlı büyümede, ekonomideki kıt kaynakların hangi üretim kollarına kanalize
edileceği genellikle merkezi bir otorite tarafından ve bir plan çerçevesinde belirlenir. Eğer
uygulanan plan ekonomideki tüm sektörleri kapsıyorsa otoriter bir plan, bazı sektörleri
kapsıyorsa yol gösterici bir plan söz konusudur.

12.2.4. Kapalı Büyüme
Ülkenin kendi özkaynaklarıyla, dışa kapalı bir şekilde büyümesi kapalı büyümedir.
Ülke, büyümesini sadece kendi kaynaklarını kullanarak gerçekleştirir ve dışa bağımlılığı
azalır.

12.2.5. Açık Büyüme
Günümüzde geçerli olan serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı ülkelerde
gerçekleşen, açık büyümedir. Açık büyümede sadece yerli kaynaklarla yetinilmez, dış
âlemdeki üretim faktörlerinden de yararlanılır.

12.2.6. Dengeli Büyüme
Dengeli büyüme, ekonomideki sektörler arası bağımlılığa dayanır. Çünkü bir sektörün
ürettiği malı, diğer sektör ham madde olarak kullanabilir. Her üretim birimi ürettiği mala
pazar bulmak zorundadır. Kaynak israfının önlenmesi için ekonominin farklı sektörleri
arasında dengelerin kurulması gereklidir ve dengeli büyümede, ekonominin tüm sektörleri
eşanlı olarak gelişir.
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12.2.7. Dengesiz Büyüme
Dengesiz büyüme, özellikle gelişmekte olan ülkeler için ortaya atılan bir kavramdır.
Bu ekonomilerde dengeden çok, dengesizlik, düzensizlik ve eşitsizliğin var olup bunları
ortadan kaldırmaya çalışmak yerine onlardan faydalanma yoluna gidilmesi gerektiği
savunulur. Bazı bölgelerin ve sektörlerin diğerlerine göre daha ileride olabileceği ve bu
dengesizliğin büyümeyi kolaylaştırabileceği ileri sürülmüştür. Bu ülkelerin kaynakları eşanlı
olarak tüm sektörlerde büyümeyi gerçekleştirecek düzey ve kalitede olmadığı için
ekonominin lokomotifi olan bazı sektörlere öncelik verilir, kaynaklar bu lokomotif sektörlere
kaydırılır.

12.3. Ekonomik Büyümeyi Belirleyen Stratejik Faktörler
Günümüzde ülkeler arası büyüme farklılıkları oldukça ileri bir düzeydedir. Buna yol
açan başlıca neden, büyümeyi belirleyen faktörlerdir. Neo-Keynesyen Büyüme Teorisi
çerçevesinde Harrod-Domar büyüme modelinde büyümeyi belirleyen stratejik faktör, gerek
gelir yaratıcı gerekse kapasite arttırıcı etkisi olan yatırımlar ve bu bağlamda sermaye
birikimidir. Bu modelde ekonomik büyüme, marjinal tasarruf eğilimi ve sermaye/hasıla
oranının bir fonksiyonudur. Büyüme, ya millî gelirin tasarrufa ayrılan kısmının artmasına ya
da sermaye/hasıla oranının düşmesine bağlı olarak sağlanabilir.
Harrod-Domar büyüme modelinin büyümeyi sadece fiziki sermaye ile açıklaması
nedeniyle iktisadi açıdan yetersizliği karşısında, bu kez Neo-Klasik Büyüme Teorisi
çerçevesinde Neo-klasik büyüme modeli geliştirilmiştir. Neo-Klasikler, üretim faktörlerinden
emek ve sermaye arası ikame olanaklarının mevcut olduğu bir model geliştirerek, HarrodDomar büyüme modelinin eksikliklerini gidermeye çalışmıştır. Emek arzında artış
gerçekleşirse ücretler azalacağı için, müteşebbis sermaye yerine daha ucuz olan emeği
istihdam etmek ister ve üretim faktörleri arasındaki sabit ilişki devam eder. Söz konusu
modelde büyüme hızı, teknolojik gelişme, nüfus artışı (aynı zamanda emek arzı) ve sermaye
birikimi tarafından belirlenir. Maliye politikasının ekonomik büyümeye ilişkin amacını
gerçekleştirebilmesi için, bu üç stratejik faktörü etkileyecek uygulamaları hayata geçirmesi
gerekir.

12.4. Ekonomik Büyüme ve Harcama Politikası
Devletin büyüme ve kalkınmaya yönelik harcamalarını gerçekleştirebilmesi için
tasarruf yapması gerekir. Aksi durumda, kalkınmaya yönelik her harcama, bütçe açıklarını
kaçınılmaz kılar. Bütçe açıklarının finanse ediliş şekli faiz oranlarını yükseltici etki yaratarak
özel yatırımları dışlar.
Wagner’in kamu harcamalarının ekonomik yapıya bağlı ve mutlak olarak artış
gösterdiğini ileri süren tezine göre, kamu harcamalarının millî gelirdeki payı zamanla yükselir
ve kamu harcamaları millî gelirden daha fazla artar. Wagner, gerek ekonomik ve sosyal
gelişme gerekse sanayileşme ile birlikte devletin ekonomiye müdahalesinin ve devlet
faaliyetlerinin, dolayısıyla kamu harcamalarının arttığını savunmuştur.
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Ekonomik büyümenin sağlanmasında maliye politikasının önemli olduğu görüşü
benimsendiğinde, kamunun hangi harcamalarının gerçekleştirilmesinin yerinde olduğu ve özel
harcamaları ve tasarrufları nasıl teşvik etmesi gerektiği önem kazanır.

12.4.1. Reel Harcamalar
Devletin mal ve hizmet alımına yönelen reel harcamaları (yatırım harcamaları ve cari
harcamalar), üretim kapasitesini arttırmaya yardımcı olur. Gelişmekte olan ülkelerde yol,
baraj, elektrik, köprü gibi altyapı yatırımlarına ihtiyaç vardır. Altyapı yatırımlarının dışsallığı
ile özel yatırımlara bir davetiye çıkarılmış olur. Bu sayede kamu ve özel yatırımları
birbirilerini tamamlayan bir nitelik kazanır. Tabi, gelişmekte olan ülkelerde piyasanın dar
oluşu, tasarruf yetersizliği gibi bazı faktörler, kamu harcamalarının büyümeye katkısını
sınırladığı gibi, gerekli miktardan daha fazla altyapı yatırımı beklenen verimi azaltabilir.
Cari harcamalar ise, devletin günlük işleyişine yönelik harcamalarıdır ve genellikle
yatırım harcamaları kadar verimli olmadıklarına dair bilgiler mevcuttur. Bir başka deyişle,
ekonominin bütünü ile genel verimini doğrudan doğruya arttırmaya yaramayan kamu
harcamalarına cari harcamalar veya tüketim harcamaları denir. Cari ya da tüketim
harcamalarının üretim kapasitesi artışı üzerinde etkisinin olmadığına ilişkin bu görüş,
kalkınma carileri adı verilen ve beşerî sermayeye yönelik eğitim ve sağlık harcamalarının
nitelikli emek yaratılmasına ilişkin işlevi söz konusu olduğunda, geçerliliğini yitirir. O hâlde,
devletin sadece fiziki altyapı değil, beşerî sermayeye yönelik harcamaları da ekonomik
büyüme ve kalkınmanın anahtarıdır. Kamunun eğitim, sağlık ve konut politikalarının
yaratacağı dışsallıklar, büyüme ve gelir dağılımında adalet amaçlarına bir arada hizmet eder.
Kamunun reel harcamalarının ekonomik büyümenin stratejik faktörlerinden olan emek
arzı, sermaye birikimi ve teknolojik gelişme üzerinde katkı sağlayacak şekilde dizayn
edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Kalkınma carilerinin emeğin nitel açıdan iyileştirilmesine
yönelik hizmetleri açıktır. Altyapı harcamalarının özel sektör yatırımlarının kârlılığını
arttırması, teknolojik gelişmenin maliyetinin bir kısmının devletçe finanse edilmesi de bu
veçhede mümkündür.

12.4.2. Transfer Harcamaları
Gelişmekte olan ülkelerde sosyal, mali ve iktisadi nitelikteki transfer harcamalarının
ekonomik büyümeye katkısı yadsınamaz. Ancak, gelir dağılımında eşitsizliklerin yaşandığı
gelişmekte olan ülkeler için adalete ilişkin kaygıları azaltacak olan sosyal transferlerin
arttırılması gerekirken tersine bu ülkelerde bütçe içindeki payı düşük düzeydedir. Emekli, dul
ve yetim aylıkları gibi sosyal transferler, düşük millî gelire sahip bu ülkelerin karşılaştıkları
kaynak yetersizliği nedeniyle, yeterince gelişemez.
Mali nitelikli transferler olan sübvansiyonlar ve çeşitli teşvikler, büyüme ve kalkınma
için elzem olan sermaye birikimi üzerinde pozitif etki yaratacağından, doğrudan üretim
kapasitesinin arttırılması arzusuyla, bütçe içerisinde daha ağırlıklı bir yapıya sahip olabilir.
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Transfer harcamalarının içerisinde iktisadi transferler olan borç faiz ödemelerinin
artışı, büyüme ve kalkınmanın önünde engel oluşturur. Kalkınma çabaları ülkeyi borçlu
kılarken, borcun faiz ödemeleri artarak, bütçe açıklarına neden olur ve kalkınmayı güçleştirir.

12.5. Ekonomik Büyüme ve Vergi Politikası
Vergiler, özel kesimden kamu kesimine aktarılan zorunlu ve karşılıksız meblağlardır.
Özel kesimin tasarruf yetersizliği nedeniyle yaratamadığı sermaye birikimi, vergileme yoluyla
kamu kesimine aktarılarak büyümeye katkı sağlaması, büyümenin kamu tasarrufları eliyle
desteklenmesi mümkün olabilir. Uygulanacak vergi politikasının ekonomik büyümeyi
belirleyen faktörler olarak emek arzı, sermaye birikimi ve teknolojik gelişme üzerindeki
etkilerinin saptırıcı olmamasına dikkat edilmelidir. Vergilemenin bu faktörlerin gelişimini
teşvik edici niteliğe sahip olması gerekir. Yine büyüme sürecinde yaratılan tüketim mallarına
yönelik talep, vergileme ile kontrol altına alınabilmelidir. Vergilerin bünyelerinde yer alan
otomatik stabilizatörler devreye girerek vergi gelirleri millî gelirdeki değişimleri izlemelidir.
Tüm bu unsurlara dikkat edilerek gerçekleştirilecek bir vergi politikası ülkenin büyüme
sürecine katkıda bulunabilir.
Görüldüğü üzere devletlerin, büyüme ve kalkınmanın finansmanında gerek doğrudan
katkıları gerekse sağladığı denetim ve teşvik çerçevesinde dolaylı katkıları nedeniyle, temel
gelir kaynağı olan vergi gelirlerine ve iyi dizayn edilmiş bir vergi politikasına ihtiyacı vardır.
Vergi politikasının dizaynında hangi vergilerin seçileceği ve hangi görevleri yüklenecekleri
çok önemlidir.

12.5.1. Gelir Vergileri
Kişisel gelir vergisi ile kurumlar vergisinin ekonomik gelişmenin ileri aşamalarında
toplam vergi gelirleri içindeki hasılatı yükselir. Buna yol açan temel faktör, gelişmişlik düzeyi
arttıkça millî gelir düzeyinin artarak vergi gelirlerini beslemesidir.
Kişisel gelir vergisinin artan oranlı tarife yapısı, otomatik stabilizatörlerin devreye
girmesini sağlar ve millî gelir artışı vergi hasılatına yansıyarak hem kamu kesimine kaynak
aktarımını hem de gelirin yeniden dağılımını sağlama açısından arzu edilen sonuçları ortaya
çıkarır. Ancak bu tarife yapısı, vergilemede etkinlik kaybı yaratabilir. Artan oranlılık ile emek
gelirleri ve tasarruflar arttıkça marjinal vergi oranları yükselerek çalışma şevki kırılır ve orta
ve yüksek gelir gruplarında beliren yüksek marjinal tasarruf eğilimi üzerinde ikame etkisi
ortaya çıkar.
Kişisel gelir vergisinin büyümenin önemli bir faktörü olan emek arzı üzerindeki
olumsuz etkisi, çalışma yerine boş zamanın tercih edilmesine neden olabildiği gibi, eski
yaşam standardını korumak isteyen emekçiler üzerinde, gelir etkisi yaratarak emek arzının
artmasına da neden olabilir. Bu iki zıt etkiden hangisinin ağır basacağı, yükümlülerin
kanıtlanması zor, subjektif değer yargılarının bilinmesine bağlıdır. Öte yandan kişisel gelir
vergisinin emek arzı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesinde, verginin yükümlü tarafından
ne derece hissedildiği de önem taşır. Mali anesteziye yol açan, kaynakta kesme yöntemi
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aracılığıyla tahsil edilen ücret vergilerinde, verginin yükünün hissedilmesi ve vergiye tepki
göstererek ikame etkisinin ortaya çıkması zordur.
Artan oranlı tarife yapısına sahip bir kişisel gelir vergisi, yatırımları besleyecek ve
sermaye birikiminin kaynağını oluşturan gönüllü tasarruflar üzerinde de olumsuz etkiler
bırakır. N. Kaldor, yüksek artan oranlılığın bu faktöre verdiği zarardan hareketle, genel bir
harcama vergisini önermiş ve gelir vergisinin, böyle bir vergi ile ikame edilmesi hâlinde,
ekonomik büyümenin hızlanacağını savunmuştur.
Tasarruf ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelerken, tasarruf gücü ile tasarruf
eğilimi arasındaki farklılık da önem arz eder. Kullanılabilir gelirden tüketime ayrılan pay
küçüldükçe tasarruf gücü artar. Ancak tasarruf eğilimi, hem kullanılabilir gelire hem de
tasarruf motiflerine bağlıdır. Düşük gelir grubundakilerde kullanılabilir gelirlerinin hemen
hepsi tüketime ayrılırken, tasarruf gücü bulunmasa bile tasarruf eğilimi olabilir. Orta ve üst
gelir grubundakilerde ise marjinal tasarruf eğilimi pozitiftir. O nedenle düşük gelir
grubundakilerden alınan gelir vergileri, sadece tüketimi etkilerken, orta ve üst gelir grubuna
dahil olanların, gönüllü tasarruflarında önemli bir azalışa neden olur.
Kurum kârlarını kendine konu edinen kurumlar vergisi, yatırım kararlarını saptırarak,
ekonomik büyümeyi frenleyici etki gösterir. Yüksek oranlı bir kurumlar vergisi, risk alma
eğilimini de zayıflatarak, özellikle büyük riskli yatırımları engeller. Kurumlar vergisinin
yatırımları caydırıcı ve risk alma eğilimini engelleyici yapısı, tüzel kişiliklerde kurumlar
vergisinde ve gerçek kişiliklerde kişisel gelir vergisinde kabul edilecek zararların mahsubu
ve hızlandırılmış amortisman yöntemleri ile azaltılabilir.
Devlet, aktif bir büyüme politikası çerçevesinde, teknolojik gelişmeye de katkıda
bulunabilir. Eğitime yönelik yapılan harcamaların gelir vergilerinde matrahtan indirilmesi,
vergi yasalarına bilimsel gelişmeleri teşvik edecek maddeler eklenmesi, araştırma-geliştirme
harcamalarının gelir vergilerinin matrahından düşülmesine izin verilmesi, teknolojik
teçhizatın hızlandırılmış amortismana tabi tutulması bu uygulamalardan birkaçı olabilir.

12.5.2. Gider Vergileri
Gider vergileri, uygulama kolaylığı nedeniyle mali idarenin kurumsallaşmadığı
gelişmenin ilk aşamalarında dahi vergi hasılatı içindeki payı yüksek olan vergilerdir.
Gelişmekte olan ülkelerin en önemli vergi geliri kaynağı olan gider vergilerinde yapılacak
düzenlemeler, maliye politikasının hem ekonomik büyüme hem de gelir dağılımında adalet
amaçlarına hizmet eder.
Gider vergileri, tüketimi vergilerken tasarrufları teşvik ettiği gibi dış ticareti kontrol
altına alarak döviz tasarrufu sağlayan ve bu şekilde ekonomik büyüme açısından önemli rol
üstlenen vergilerdir.
Gider vergileri aracılığıyla tüketimin kısılması gelirden tüketime ayrılan payı azaltarak
yatırımları besleyecek kaynak olarak tasarrufların artmasını sağlar. Ancak gider vergilerinin
uygulamada yarattıkları tersine artan oranlılık, gelir dağılımında adaletsizliğe neden olur. O
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nedenle vergilendirilecek malların talep esneklikleri ile malları tüketenlerin gelir
esnekliklerinin bilinmesi önemlidir. Talep esnekliği düşük zorunlu ihtiyaç mallarının düşük,
talepliği esnek yüksek lüks tüketim mallarının yüksek vergilendirilmesi, gelir dağılımında
adaleti sağlar. Ayrıca gelir düzeyi yükseldiğinde daha fazla vergi hasılatının sağlanabilmesi
için, vergilendirilecek malların yüksek bir gelir esnekliğine sahip olması gerekir. Son olarak
bir ülkede tüketim harcamaları ile yatırımlar arasında bir denge kurulması şarttır. Eğer büyük
bir tüketici grubunun tüketimi kısıtlanırsa, ekonomide toplam talep gereğinden fazla kısılır ve
yatırımların kârlılığı düştüğü için ekonomik büyüme engellenmiş olur.
Dış ticaret üzerinden alınan vergiler, lüks tüketim mallarının fiyatlarını yükselterek
ithalatı sınırlar. Bu şekilde döviz tasarrufu elde edilirken, yurt içi talep de kısılmış olur. Ancak
teknolojik gelişmenin ülkeye ithalinde yaşanacak vergi kaynaklı fiyat artışları, büyümenin bu
stratejik faktörünü baltalayabilir.

12.5.3. Servet Vergileri
Gelişme yolundaki ülkelerde sermaye birikiminin hızlandırılabilmesi amacıyla,
sermayedara önemli vergisel kolaylıklar tanınır. Büyüme ve kalkınmayı sağlamada rolü
büyük olan özel teşebbüsün, düşen vergi yükü sonucu kârlarını yeniden yatırıma kanalize
etmesi beklenirken tüketim üzerindeki vergiler, veri vergi hasılatını temin edebilmek adına
giderek tersine artan oranlı olmaya başlar. Vergi yükünün bu şekilde adaletsiz dağılımı, bizzat
büyüme ve kalkınma sürecini engelleyen bir toplumsal hoşnutsuzluk ortaya çıkarır. Üstelik
gelir ve serveti ellerinde bulunduranların bir kısmı, spekülatif gelir kaynaklarına
yöneldiklerinde devlet kendi eliyle verimsiz bir alanı desteklemiş olur. Spekülatif gelirlerin
etkin olarak vergilendirilmesine yönelen bir vergi politikası, büyüme ve dağılım amaçlarına
ulaşabilir ve vergi hasılatında da artış sağlayabilir.

12.6. Ekonomik Büyüme ve Borçlanma Politikası
Büyüme sürecinde olan ülkelerde siyasi karar alıcılar, vergilemenin yarattığı idari,
sosyal ve siyasi sınırları zorlamaksızın bir başka gelir kaynağı olan borçlanmaya başvurabilir.
Günümüzde borçlanma, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ayrımı olmaksızın kamu gelir
kaynağı olarak önemli bir yer tutar.
Bütçe açıklarının finansman aracı olarak başvurulan borçlanmaya kalkınmanın
finansmanı amacıyla başvurulur. Ülke içi tasarruf yetersizliği, ülkeleri dış borçlanmaya iterken
büyüme yolunda önemli adım atmış olan ülkelerde yeterli tasarruf hacmi sayesinde borçlanma,
içeriden de yapılabilir.

12.6.1. İç Borçlanma
İç borçlanma kaynakları; bankalar sistemi, kurumsal tasarruflar, kamu kurum ve
kuruluşları ile özel kişi ve firmalardır.
Gelişmekte olan ülkelerde, düşük millî gelir düzeyi nedeniyle yaşanan tasarruf
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yetersizliği, iç borçlanmanın önündeki temel engeldir. Marjinal tasarruf eğilimi pozitif olan
kesimlerden gönüllü borçlanma gerçekleştirilebilirken tasarruf yetersizliği, ülkeleri marjinal
tasarruf eğilimi pozitif olmayan kesimlerden cebri borçlanma yapmaya iter. Ücretlilerin
maaşlarından yapılacak bir tasarruf teşvik fonu uygulaması ile örneklerine rastlanan cebri
borçlanmanın yanında, özel kişi ve firmaların tasarruf bonosu satın alınmasını zorunlu kılan
cebri borçlanma uygulamalarına da rastlanır.
Öte yandan kuruluş kanunlarında yer alan hükümlere dayanılarak ticari bankalar,
kurumsal tasarruflar ve kamu kurum ve kuruluşlarının belirli orandaki fonlarını ya da kârları
üzerinden belli oranda yedek akçelerinin devlet iç borçlanma senetlerine ayrılma zorunluluğu
vardır. Böylelikle devlet, kendisine iç borç geliri yaratır. Kamunun elde ettiği söz konusu
fonları, verimli alanlarda değerlendirmeyip üretim kapasitesini arttıramadığı noktada, bu
kurum ve kuruluşların devlete aktarmış olduğu fonlardan, yatırım yapma ve üretim kapasitesini
arttırma olanağı da ortadan kalkmış olur.
Tüm bunların yanında, devletin ödünç verilebilir fonlar piyasasına özel kesime rakip
olarak girmesi ile yükselen faiz oranları, özel kesim yatırımlarının kredi maliyetini
yükselttiğinden özel kesim yatırımları dışlanır (crowding-out etkisi). Kamunun iç borçlanma
sonucu elde ettiği gelirlerini verimli alanlarda kullanarak üretim kapasitesini arttırdığı noktada
ise, büyümenin hangi kesim eliyle gerçekleştirildiği ideolojik açıdan önem arz etmiyorsa,
büyüme ve kalkınma açısından olumlu sonuçlar elde edilmiş olur.
Gelişmekte olan ülkelerde, özel kişi ve firmalardan borçlanma olanağının tasarruf
yetersizliği ile kısıtlı olması devleti, bankalar sisteminden borçlanmaya iter. Bankalar
sisteminden borçlanma, Merkez Bankası kaynaklarının kullanımı ve ticari bankalar aracılığıyla
gerçekleştirilir. Merkez Bankası’ndan borçlanma, ticari bankalardan borçlanma açısından
farklılık gösterir. Devlet, Merkez Bankası’ndan borçlandığında, para arzında bir artış
gerçekleşir ve para arzı artış oranı büyüme oranına eşit değilse, ülkede enflasyonist eğilimler
baş gösterir. Ticari bankalardan borçlanmada ise eğer bankacılık kesiminin devlete borç olarak
verdiği fonlar bankaların kredileri kısmasına neden oluyorsa, ekonomide ek bir para
yaratılmaz. Tersi durumda bankanın fazla rezervi varsa kredilerde sınırlama olmaz ve para
stokunda net artış meydana gelir. Sonuç olarak bankalar sisteminden borçlanma, ekonomide
kamu harcamalarının yanında, özel kişi ve firmaların harcamalarını arttırır.

12.6.2. Dış Borçlanma
Her ülke büyüme ve kalkınması için gerekli sermaye birikimini iç tasarruflarla
sağlamayı başaramaz. Gelişmekte olan ülkelerde, bir yandan yurt içi tasarruflar ile
gerçekleştirilmek istenen yatırımlar arasındaki farktan doğan tasarruf-yatırım açığı, diğer
yandan kalkınma için zorunlu sermaye mallarının ithalinin yarattığı ödemeler dengesi açığı
ortaya çıkar. Ekonomik büyüme ile ilgili literatürde geliştirilen açık teorisinde, bu ülkelerin
ekonomik büyümelerini sağlayabilmeleri için dış kaynaklara olan ihtiyaçları vurgulanır.
Bir ekonomide, kaynakların harcamaları karşılamaması hâlinde başvurulan önemli bir
kaynak olan dış tasarrufların kullanılması ile dış borçlanma oluşur. Harcamaların

200

kaynaklardan daha fazla olması ile oluşan tasarruf açığı ve bu açığın finansmanında
başvurulan dış borçların azalması iç tasarrufların artmasına bağlıdır.
Bazı ülkeler dış borçlanma ile dışa açık büyüme stratejisi izleyerek, uluslararası finans
kuruluşlarının yönlendirmesiyle kalkınabilmişlerdir. Bu büyüme stratejisi karşılıklı
bağımlılığı ve dünya ekonomilerinden etkileşimi beraberinde getirmiş, dünya ekonomisinde
yaşanan dalgalanmalar söz konusu ülke ekonomilerini de etkisi altına almıştır. Dış borçlarla
büyümeye çalışan ülkeler, dış borç ödeme güçlükleri ile karşılaşmıştır.
Dış borçlanma ile faiz ve anapara yükümlüklerini üstlenen devletler, iç borçlanmadan
farklı olarak dışarıya net kaynak transferi gerçekleştirir. Borçlanma ile elde edilen fonlar
üretim kapasitesini ve büyüme oranını arttıracak alanlarda kullanılmışsa borç geri ödemeleri
ülkeyi yoksullaştırmazken tersi durumda dışa bağımlı ve küçülen bir ekonomi yaratılmış olur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ekonomik büyüme ve kalkınma açısından önem arz eden gelişmekte olan
ülkelerin genel özelliklerini, ekonomik büyümenin çeşitlerini, büyümeyi belirleyen stratejik
faktörler olarak emek arzı, sermaye birikimi ve teknolojik gelişmenin, maliye politikası
araçları olan kamu harcamaları, vergiler ve borçlanma ile nasıl etkilendiklerini öğrendik. Her
maliye politikası aracının ekonomik büyümeye ulaşmada kullanılacağı miktar ve bileşim
itibarıyla yarattığı etkileri gördük.
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Bölüm Soruları
1)

Ekonomik büyüme, ne zaman maliye politikası amaçlarına dahil olmuştur?

2)

Ekonomik büyümenin çeşitleri nelerdir? Karşılaştırınız.

3)
nelerdir?

Ekonomik büyüme modelleri bağlamında, büyümeyi belirleyen faktörler

4)
Kamu harcamaları, ekonomik büyümeyi sağlamada etkin bir araç mıdır?
Vergiler ile karşılaştırınız.
5)
Borçlanma, büyümeyi teşvik edici bir unsur mudur? Yoksa büyümenin
alternatif finansman aracı mıdır?
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13. EKONOMİK BÜYÜMENİN FİNANSMANI: İÇ VE DIŞ FİNANSMAN
KAYNAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Dış Finansman Kaynakları
13.1.1. Dış Borçlanma ile Finansman
13.1.1.1. Dış Borç –Dış Yardım: Tanım ve Kavramlar
13.1.1.2. Dış Borçların Veriliş ve Alınış Nedenleri
13.1.1.3. Dış Borçlanma Çeşitleri
13.1.1.3.1. Kalkınma Kredileri
13.1.1.3.2. Askeri Yardımlar
13.1.1.3.3. Teknik Yardımlar
13.1.1.4. Dış Borçlanmanın Kaynakları
13.1.1.4.1. Ülkeler arası Borçlanma
13.1.1.4.2. Uluslararası Finansman Kuruluşlarından Borçlanma
13.1.1.4.3. Özel Borçlanma
13.1.2. Yabancı Sermaye Yatırımları
13.1.2.1. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
13.1.2.2. Kısa Vadeli Sermaye (Portföy Yatırımları)
13.2. İç Finansman Kaynakları
13.2.1. İç Borçlanma ile Finansman
13.2.1.1. İç Borçlanmanın Özellikleri
13.2.1.2. İç Borçlanmanın Kaynakları
13.2.1.2.1. Para Piyasasından Borçlanma
13.2.1.2.2. Kurumsal Tasarruflardan Borçlanma
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13.2.3. Gönüllü Tasarruflar
13.2.4. Enflasyonist Finansman
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Karar alıcı olsanız, ekonomik büyümeyi finanse edecek iç ve dış finansman
kaynaklarından hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dış Finansman
Kaynakları ve İç
Finansman Kaynakları

Ekonomik büyümenin
finansmanı olgusunu
kavrayabilmek.

Dış Borçlar ve Yabancı
Sermaye

Dış finansman
kaynaklarının çeşitleri ve
yarattığı sosyoekonomik ve
siyasi etkileri
değerlendirebilmek.

İç Borçlar, Gönüllü
Tasarruflar, Vergiler ve
Emisyon

İç finansman kaynaklarının
çeşitleri ve yarattığı
ekonomik ve sosyal etkileri
değerlendirebilmek.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Portföy Yatırımları



Emisyon
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Giriş
Farklı sosyokültürel, siyasi ve idari birikimlere sahip gelişmekte olan ülkelerin
karşılaştıkları sorunlar ekonomik, sosyal ve siyasal boyutludur. Tüm bu sorunların temelinde
ise kalkınmanın kendine özgü yapısından kaynaklanan bir finansman sorunu yatar. Çünkü
gelişmekte olan ülkelerin en çok göze çarpan yapısal sorunu, millî gelir düzeylerinin
düşüklüğü nedeniyle yaşadıkları iç tasarruf yetersizliğidir. Bir başkası da petrol vb. bazı ham
maddeler için ve belirli ithal gerekleri nedeniyle karşılaştıkları ödemeler dengesi açığıdır.
Ekonomik büyümenin dış finansman kaynakları dış borçlar, yabancı sermaye
yatırımları ve dış yardımlardır. İç finansman kaynakları ise iç borçlanma, gönüllü tasarruflar,
vergiler ve emisyondur.
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13.1. Dış Finansman Kaynakları
Uluslararası sermaye akımları, özellikle ekonominin genel dengesi üzerinde etkide
bulunurlar. Kapalı ekonomilerde, ekonominin genel dengesi içinde dış denge
tanımlanmamakta iken açık ekonomilerde iç ve dış denge beraber genel dengeyi sağlar ve
ekonomide oluşacak herhangi bir dengesizlik durumu, diğer denge koşullarını da etkiler.
Makroekonomik denge denklemine göre;
Y=C+I+G+X–M
Yatırımlar tasarruflarla beslendiğinden ve tasarruflar da gelirin tüketilmeyen kısmı
olduğundan;
S = Y – C ve C = Y – S
(X – M) = (S – I) + (G-T)
denkliğini elde ederiz. Özel kesim (S, I) dengesi ile kamu kesimi (G, T) dengesi
(toplamı iç ekonomik denge) ve toplam cari dengeye (X, M) (dış ekonomik denge) eşittir.
Denklemin kuruluş mantığına göre, bir ülkenin iç ekonomik dengesi ile dış ekonomik dengesi
birbirine eşittir. Öte yandan bir ülkenin iç ekonomik dengesi ne kadar açık veriyorsa dış
ekonomik dengesi de o kadar açık verir ve iç ekonomik denge açığı dış kaynak yoluyla finanse
edilir.
Gelişmekte olan ülkelerde, bir yandan yurtiçi tasarruflar ile gerçekleştirilmek istenen
yatırımlar arasındaki farktan doğan tasarruf-yatırım açığı, öte yandan da kalkınma için
zorunlu sermaye mallarının ithali yönünden gereken ödemeler ile o ülkenin yıllık döviz
gelirleri arasındaki fark sonucu doğan dış ticaret açığı ortaya çıkar. Bu durum ekonomik
büyümenin sağlanmasında dış kaynaklara olan ihtiyacı karşılar.

13.1.1. Dış Borçlanma ile Finansman
Bir ekonomide kaynakların harcamaları karşılamaması hâlinde başvurulan önemli bir
kaynak olan dış tasarrufların kullanılması ile dış borçlanma oluşur.
Bazı ülkeler, dış borç ile dışa açık büyüme stratejisi izleyerek uluslararası finans
kuruluşlarının yönlendirmesiyle kalkınabilmişlerdir. Bu büyüme stratejisi, karşılıklı
bağımlılığı ve dünya ekonomilerinden etkileşimi beraberinde getirmiş, dünya ekonomisinde
yaşanan dalgalanmalar, söz konusu ülke ekonomilerini de etkisi altına almıştır. Dış borçlarla
büyümeye çalışan ülkeler, dış borç ödeme güçlükleri ile karşılaşmıştır.

13.1.1.1. Dış Borç – Dış Yardım: Kavram ve Tanımlar
Devletlerin kendi sınırları içindeki birey ve firmalardan borçlanması iç borçlanma, dış
piyasalardan ve yabancı para ile borçlanması da dış borçlanmadır.

213

Gelişmiş ülkeler kolaylıkla iç kaynak bulmalarına rağmen gelişmekte olan ülkelerin iç
borçlanmasını kısıtlayan faktör, iç tasarruf eksikliği ve millî gelir düzeylerinin düşüklüğü
olduğu için bu ülkelerin ekonomilerinde dış borçlanma daha ağır basar. Dış borçlar ise
alındıklarında millî geliri arttırır, ancak geri ödemelerinde borç miktarı kadar millî gelir
düzeyini azaltırlar. Bu borçlar, uluslararası ilişkiler sonucu ortaya çıktığından iki ya da daha
fazla devletin çıkar çatışmaları söz konusu olabilir. Ayrıca bir ülkenin dış borçlanmaya
başvurmasında kredibilite önemli bir etkendir. Güvenilirliğini yitiren ülkeler için yeni borç
kaynaklarının bulunma şansı azalır ve/veya daha yüksek faiz ve ağır koşullarla borçlanmak
zorunda kalırlar.
Dış borçlar döviz ile ödendiğinden ekonominin dış ödeme gücünü etkiler. Dolayısıyla
yabancı ülke parası ile ödeme yapılırken alacaklı ülke ile borçlu ülke paraları arasındaki her
değer değişmesi, dış ödemeler üzerinde etki yaratır. O nedenle dış borcun geri
ödenebilmesinde ülkeye döviz girişini sağlayacak olan ihracat ve turizm gelirlerine ihtiyaç
vardır.
Görüldüğü üzere gelişmekte olan ülkeler dış borçlanma ile ekonomik kalkınmalarını
gerçekleştirebilmek, ekonomilerinde meydana gelen daralmaları aşabilmek için ve ekonomiyi
canlandırmak olanaklarını elde etmek için borç bulurlar. Uygulamada borç ya da yardım
şeklinde sağlanan bu kaynakların tanım ve ayrımında çeşitli sorunlarla karşılaşılır. Çoğu kez
borç olarak sağlanan fonlar, yardım olarak tanımlanır. Özellikle borç veren ülkelere özgü
olmakla beraber, uluslararası ilişkilerde ülkeden ülkeye verilen dış borçların dış yardım olarak
kabul edildiği görülür. Esasen birbirinden kesin çizgilerle ayrılamayan bu iki kavrama göre
dış yardımın dış borç kavramını da kapsayan daha geniş bir anlamı vardır. Gelişmekte olan
ekonomiler, ilk kalkınma hızına kavuşmamışlarsa yardımın bağış, ilk kalkınma hızına
kavuşmuşlarsa yardımın borç şeklinde yapılmasına daha çok rastlanır.
Genel olarak dış yardım, ülkeler arası kaynakların veya satın alma gücünün, serbest
biçimde transferidir. Daha geniş bir ifadeyle dış yardım, genellikle gelişmiş bir ülke ya da
uluslararası kuruluşların, gelişmekte olan ülkelere savunmalarını ya da ekonomik ve sosyal
kalkınmalarını desteklemek amacıyla sağladıkları parasal, ayni sermaye ve hizmetler şeklinde
olmak üzere tüm kolaylıklardır.

13.1.1.2. Dış Borçların Alınış ve Veriliş Nedenleri
Dış borçlar, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrası yıllarda, uluslararası ilişkilerde
yaşanan gelişmeler çerçevesinde, gerek uluslararası kuruluşların birbiri ardına kurulması
gerekse uluslararası ticari ve ekonomik ilişkilerin artmasında rol oynayan büyük sanayi ve
finans kuruluşlarının öneminin artması ile gelişme göstermiştir.
ABD, savaşı izleyen yıllarda, ideolojik görüşlerin yayılmasında rol oynayan iki süper
gücün bulunduğu dünya düzeninde, Avrupa’nın savaş sonrası restorasyonu ve kalkınmasını
desteklemeyi, aksi durumda bu ülkelerin Sovyet Rusya’nın etkisi altına gireceklerini
öngörmüştür. O dönemde Doğu Avrupa ülkeleri Marshall yardımını kabul etmezken Türkiye
ve pek çok Avrupa ülkesi bu yardımları almıştır.
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Dış borçların alınması genellikle gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru
gerçekleşirken, verilmesi gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru gerçekleşir. Dış
borçlanma, ülkenin kaynaklarına ek bir kaynak sağlamak ve/veya döviz olarak yeni ödeme
gücü elde etmek gibi amaçlarla, yabancı hükümet ya da finans kuruluşlarından, karşılıklı
olarak ve geri ödemeli kaynak bulunmasıdır. Bu şekilde devlet, gerek tüketim harcamaları
gerekse sermaye oluşumunda, diğer kaynakların kullanımında herhangi bir azalma olmaksızın
ilave kaynaklar elde etme imkanı sağlar.
Gelişmiş ülkeler açısından ülkenin mevcut gelişmişlik seviyesinin daha ileriye
götürülmesi, ekonomik dengenin sağlanması ve korunması büyük önem taşır. Bu ülkelerin
ekonomilerinde üretilen sanayi ürünlerinin satılabileceği yeni pazarlara ihtiyaç vardır ve bu
açıdan dış yardım ve borçların verilmesi çoğunlukla bu amaçlara hizmet eder.
Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere dış borç vererek, bir yandan ihracat
olanaklarını arttırmış, diğer yandan borçların geri alınması aşamasında ülke ekonomisine ilave
kaynakların girmesini sağlamış olurlar. Çoğu zaman yardımın kesilebilme olasılığı,
gelişmekte olan ülkeler üzerinde baskı amacıyla da kullanılabilir.
Dış borçların verilmesinin temelinde politik ve askeri nedenler ağırlıklıdır. Özellikle
ekonomik ve mali açıdan zayıf olan bir ülkenin ittifakını, ittifak içinde uzun süre kalmasını,
karşı ittifaklara katılmasının engellenmesini sağlamak, birlikte savaşılıyorsa savaşa devamını
garantilemek veya savaşın daha etkili bir şekilde yürütülmesini kolaylaştırmak, ülkeyi nüfuz
sahası içine almak, bu alandaki nedenler arasında en önemlileridir.
Uluslararası siyasi ve ekonomik ilişkilerde önemli rol oynayan ülkeler arasındaki tarihi
ve kültür bağları ve bu kapsamda eğitim, dil, hatta din beraberliği, dış borçların veriliş
nedenleri arasındadır. Sömürgeci ülkelerin, sömürge sonrasında da, yine eski sömürgelerine
kültürel ve tarihi ilişkiler nedeniyle borç verdikleri gözlemlenir.
Dünya üzerinde düşük yaşam standardı ya da yoksulluk içinde bulunan toplumların
varlığı, hem dünya barışı için tehlike yaratır hem de vicdanlarda acıma hissi uyandırır.
Ülkeler, bu ve benzer nedenlerle birbirlerine yardım eder ve borç verir. Yine doğal afetler
meydana geldiğinde, uluslararası yardım ve kredi olanakları, afete uğramış bölge ve ülkeye
sağlanır.

13.1.1.3. Dış Borçlanmanın Çeşitleri
13.1.1.3.1. Kalkınma Kredileri (Ekonomik Yardımlar veya Sermaye
Yardımları)

Proje ve Program Kredileri: Gerek kamu gerekse özel sektöre verilmek
üzere, orta vadeli kalkınma planlarında yer alan yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi ve belli
bir üretim ünitesinin yaratılması için verilen kredilerdir. Proje kredisini veren ülkenin, bu
projenin verimli alanlarda kullanılıp-kullanılmadığını kontrol etme yetkisi vardır. Proje
kredisinde muhatap, krediyi alan ülke hükümetidir.
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Bağlı ve Serbest Krediler: Bağlı kredi, krediyi veren ülkenin öne süreceği
şartlara bağlı olan, özellikle mala bağlı kredi şeklindeki kredilerdir. Bağlılık koşulu ile krediyi
alan ülke, söz konusu malı kredi ilişkisine girdiği ülkeden almak zorunda olduğunda ülkeye ve
mala bağlı kredilerden bahsedilir. Serbest krediler ise bağlı kredilerin aksine, bu kredileri
kullanan ülkelerin kalkınmanın finansmanına yönelik mal ve hizmetleri, uluslararası
piyasalardan en uygun koşullarda ve en ucuz şekilde sağlayabilme olanağına sahip oldukları
kredilerdir.

Satıcı (İhracatçı) Kredileri: Özel sektör firmalarınca kullanılan ve ihracat
firmalarının verdikleri bu krediler, bazı sanayi yatırımlarının gerçekleştirilmesinde
kullanılmak üzere, 3-5 yıl vadeli ve yüksek faizli kredilerdir. Bu kredileri ihracatçı firmalar,
kredinin hemen tüm riskini üstlenen ve krediyi alana teminat veren özel ya da yarı kamu
kuruluşu niteliğindeki büyük mali kuruluşlardan (örneğin ABD’de American Export-Import
Bank, Fransa’da COFACE, İngiltere’de Export-Import Guaranty Departmant) sağlarlar.

Borç Ertelemesi ve Röfinansman Kredileri: Borç ertelemesi, borcun vadesi
dolan taksitlerinin ödenmeyerek daha düşük faizle sonraki yıllara aktarılmasıdır. Röfinansman
da vadesi dolan borcun, borcu veren ülke tarafından yapılan yeni bir finansman ile ödenmesi
ve bu yeni finansmanın da borç olarak kabul edilmesidir. Bu kredilerin, borçlu ülkelerin
borcun ödenmemesi durumunda moratoryumun ortaya çıkmasını önlemesi, yarım kalmış
yatırımların devamının sağlanması, borçlu ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve
siyasi istikrarın devamı, alacaklı ülkelerle ekonomik ve siyasi ilişkilerin bozulmaması
açısından faydaları olmakla beraber, borçluluğu devamlı kıldığı da unutulmamalıdır.

13.1.1.3.2. Teknik Yardımlar
Gelişmiş ülkelerce kullanılan çeşitli yöntem, teknik ve bilgilerin, kalkınma çabası
içindeki gelişmekte olan ülkelere teknik seviyeleri ve bilgi kapasitelerini yükseltmeleri
amacıyla kalifiye personel, yabancı uzman, eğitim malzemesi şeklinde verilen ve genelde
karşılıksız olan yardımlardır. Ayrıca gelişmekte olan ülke elemanlarına, gelişmiş ülkelerde
eğitim ve staj olanakları teknik yardım kapsamındadır. Bu yardımlar, yardımı alan ülkelerin
yardım yapan ülkeye ait kendi tekniğinin uzun vadede yerleşmesine ve yardım yapan ülkenin
siyasi itibar elde etmesine yol açabilir.

13.1.1.3.3. Askerî Yardımlar
Askerî yardımlar, borç alan gelişmekte olan ülkenin savunma ihtiyacını karşılamak
için askeri malzeme ve teçhizat şeklinde ve gizli anlaşmalarla verilen kredilerdir. Bazen bağış
şeklinde görülmekle beraber, çoğunlukla uzun vadeli dış borçlar şeklinde olur. Bu yardımlar
aynı zamanda siyasi açıdan da değerlendirilebilir.
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13.1.1.4. Dış Borçlanmanın Kaynakları
13.1.1.4.1. Ülkeler Arası Borçlanma
İki ülke arasında yapılan borç anlaşmasıyla gerçekleştirilen ülkeler arası borçlanma,
genellikle gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkelere doğru, kamu kesimi kaynaklarının
aktarılmasını sağlayan, düşük faizli, uzun vadeli ve ödemesiz süresi bulunan, proje ve
program kredileri şeklindeki kalkınmanın finansmanına yönelik kredilerdir.
Bu tür borçlanmaların, sermaye hareketlerinin ve uluslararası aktörlerin sayı ve
etkinliğinin artmasıyla beraber önemi azalmıştır.

13.1.1.4.2. Uluslararası Kuruluşlardan Borçlanma
Dünya üzerinde pek çok ülke dış ticaret fazlası verip elinde büyük fonlar
bulundururken, diğer tarafta bazı ülkeler de kalkınma çabalarına destek için finansmana
ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla birbirini tamamlayan, hatta bu konuda gönüllü olan iki ayrı
oluşumdan sözedilebilir. Ancak bu oluşumlar birbirinin uzağında olduklarından ve
birbirlerine güvenemediklerinden, güvenilir kurumların aracılığına ve garantörlüğüne ihtiyaç
duyarlar. Bu da IMF, OECD, BIS gibi uluslararası kuruluşların iş birliğine, kredi
derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine bağlıdır.
Uluslararası finans kuruluşları, kuruluşu ve sermayesine birden fazla ülkenin katıldığı,
finansal faaliyetlerinden de birden fazla ülkenin yararlandığı kuruluşlardır. İkinci Dünya
Savaşı sonrasında Bretton-Woods anlaşmasının imzalanması, IMF ve Dünya Bankası’nın
başını çektiği Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA),
Avrupa Yatırım Bankası (EIB), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), İslam
Kalkınma Bankası (IBD) gibi uluslararası finansal aktörlerin kuruluşu, dış borçlanmaların bu
kuruluşlar aracılığıyla yürütülmesine neden olmuştur.
Öte yandan uluslararası sermaye hareketlerindeki artış, yaşanan küresel krizler, çeşitli
ülke ekonomilerinde görülen yapısal sorunlar ya da dış ödeme güçlükleri gibi nedenlerle
başvurulan dış borçlar, ülkelerin millî gelirleri üzerinde giderek daha fazla yük oluşturmaya
başlayınca, bu yükün azaltılması amacıyla IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası finans
kuruluşları, istikrar programları ya da yapısal reformları ön koşul olarak öne sürerek, borç
vermeye başlamışlardır. Böylece küreselleşmenin getirdiği uluslararası kuruluşlar olan IMF
ve Dünya Bankası’nın önerdiği istikrar ve yapısal uyum programları gelişmekte olan ülkeleri,
küreselleşen dünya ekonomisi ile gelişmiş ülkelerin istediği şekilde entegre edecek iktisadi ve
mali önlemleri içermiştir.
Bu süreçte gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin talebini, dünya ekonomisinde
istikrarı temin ederek kendi büyümelerini destekleyecek şekilde yeniden yapılandırmaya
yönelik bir ekonomik düzen oluşturmaya çalışmışlardır. Bu yeni düzen, öncelikle dış ticaret
sonra da finansal serbestliğin gerçekleştirilmesidir.
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Dünya Bankası
Bretton Woods Konferansı’nda kabul edilen esaslar üzerine, 1945 yılında IMF ile
birlikte kurulan Dünya Bankası’nın amacı, gelişmiş ülkelerin mali olanaklarını gelişme
yolundaki ülkelere kanalize ederek dünya genelinde yaşam kalitesini arttırmak, yoksulluğu
azaltmak ve bu kapsamda gelişme yolundaki ülkelere proje ve program kredileri vermektir.
Dünya Bankası ile özdeşleşen kuruluş, Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve
Kalkınma Bankası (IBRD) olmakla birlikte, gerçekte bu deyim, Uluslararası Kalkınma Birliği
(IDA), Uluslararası Finansman Kurumu (IFC), Çoktaraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) ve
Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID)’nden oluşan 5 ayrı kurumu
ifade eder.
Dünya Bankası şemsiyesi altında bu kurumların ortak özellikleri, aynı banka grubunda
toplanmış olmaları, her birinin başkanlığını Dünya Bankası başkanının üstlenmiş olması,
yönetim, amaç ve fonksiyonları bakımından Dünya Bankası ile doğrudan ilişkili
bulunmasıdır.
Dünya Bankası kredileri; belirli bir kamusal projeyi finanse etmeye yönelik yatırım
kredileri, belirli bir sektörü iyileştirmeye ya da yapısal değişimi gerçekleştirmeye yönelik
uyum kredileri ve bu ikisinin karışımından oluşan karma krediler olarak üçe ayrılır. Dünya
Bankası’nın verdiği kredilerden sadece üye olan ülkeler yararlanabilir. Krediler genellikle
uzun vadeli olup talep eden ülkenin ekonomik kalkınmasında önceliği olan ve
gerçekleştirilme şansı yüksek, proje ve programlara verilir (bkz. proje ve program kredileri).
IMF
Bretton Woods Konferansı’nda kabul edilen esaslar üzerine IMF, 27 Aralık 1945’te
kurulmuş ve 1 Mart 1947’de finansal operasyonlarına başlamıştır. IMF, ödemeler dengesi
sorunu yaşayan ülkelere destek sağlayarak, dünya ticaretinde daralmayı ve dolayısıyla
uluslararası refahın gerilemesini engellemeye yardımcı olmayı amaçlayan bir kuruluştur.
Genel olarak IMF’nin üye ülkelere sağladığı imkanlar şunlardır :

Stand-By Düzenlemeleri : Kısa süreli ödemeler dengesi sorunlarının çözümü
için öngörülen bir destektir. 12-18 ay arasında ve genellikle 3 ayda bir taksitler hâlinde
verilerek kullandırılır, geri ödemesi en çok beş yıl içinde yapılır.

Genişletilmiş Fon Kolaylığı : Makroekonomik ya da yapısal sorunlardan
kaynaklanan ve daha uzun süreli ödemeler dengesi sorunlarının çözümü için, üç yıllık bir
imkandır. Geri ödemeler 4,5-7 yıl arasında yapılır.

Ek Rezerv İmkanı : Piyasalarda ortaya çıkan ani bir güven kaybının yarattığı,
geniş kapsamlı ve kısa dönemli dış finansman sorunlarının neden olabileceği, ödemeler
dengesi sorunlarına yönelik bir imkandır. Geri ödeme süresi 2,5 yıldır.
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Acil Yardım : Doğal afetlere maruz kalmış ülkelere yapılan bir destektir. Geri
ödemesi 5 yıldır.
Fon, üye ülkelere ayrıca teknik yardımda, bir başka deyişle danışmanlık hizmetinde de
bulunur. IMF’den imkan kullanılması, birtakım koşulların oluşmasına bağlıdır. Bunların en
önemlileri, ülkenin ödemeler dengesinde bozulmanın ortaya çıkmış olması ve böyle bir
bozulmaya yol açan bazı iç ekonomik denge bozukluklarının oluşmuş bulunmasıdır. Ayrıca
ilgili hükümetin bu dengesizlikleri gidermek için, IMF ile bir program çerçevesinde anlaşmaya
varmış olması gerekir. İlgili ülke hükümeti, IMF’den finansman desteği alabilmek için IMF’ce
hazırlanan stand-by düzenlemesine konu olan ve niyet mektubunda yer verdiği ekonomik
istikrar programını uygulamaya sokmalıdır.

13.1.1.4.3. Özel Kaynaklardan Borçlanma
Uluslararası para ve sermaye piyasaları, fonlarını, kendi ülkelerinden
sağlayabilecekleri getiriden fazlasını sağlamak amacıyla, finansman gereksinimi olan ülke
piyasalarında değerlendirirler. Bu şekilde uluslararası sermaye ihracı oluşur. Sermaye ihracı,
birikimin yapıldığı ülkenin ekonomik dengesi üzerinde olumsuz etkiler yaratırken sermayeyi
ithal eden ülke açısından olumlu gelişmeler ortaya çıkabilir.
Yakın zamanlara kadar kredi gereksinimlerini ülkeler arası borçlanma ya da
uluslararası kuruluşlardan sağlayan devletler, son yıllarda fon gereksinimlerini bu
piyasalardan sağlamaya yönelmişlerdir. Gerek devlet, gerekse özel sektör tarafından sağlanan
dış finansman kullanımındaki artış, dış borçların artışının kaynağını oluşturmaya başlamıştır.
Bu piyasalardan borçlanma, genelde kısa vadeli ve yüksek faizlidir. Portföy yatırımları
olarak da adlandırılan özel kaynaklı borçlanmalar, yabancı sermaye tarafından devletin kamu
ve/veya özel kurumlarına açılan krediler yoluyla gerçekleşir.

13.1.2. Yabancı Sermaye Yatırımları
13.1.2.1. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
Dünya üretiminin çok önemli bir kısmı, uluslararası yatırımcılar olarak çok uluslu
şirketler tarafından gerçekleştirilir ve çeşitli ülkelerde yaptıkları üretime de, uluslararası
üretim adı verilir. OECD’nin Dünya Kalkınma Raporlarında rastlanıldığı gibi, bugün yaşanan
küreselleşme sürecinin merkezinde bu uluslararası üretim önem kazanmıştır ve doğrudan
yabancı sermaye yatırımları da bu uluslararası üretim olgusuna bağlanarak bu üretimden
kaynaklanan ve üretim artışına katkı sağlayan akımlardır. UNCTAD’a göre ise doğrudan
yabancı sermaye yatırım hareketleri üçe ayrılır:
-

Yeni kurulan ya da bağlı olunan iştiraklerin özsermayelerine yapılan yatırımlar,

Yatırımlar sonucu elde edilen kazançların kâr payı olarak dağıtılmayıp yeniden
yatırıma dönüştürülmesi,
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Yatırımcı ile bağlı işletmeler arasındaki uzun ya da kısa dönemli borç-alacak
ilişkilerini içeren, şirket içi krediler ve şirket içi borç işlemleri.
Günümüzde doğrudan yabancı sermaye yatırımları, pek çok gelişmekte olan ülke için
refahın ve kalkınmanın anahtarlarından biri olarak kabul edilir. Doğrudan yabancı sermaye
yatırımları esasen büyük ölçüde gelişmiş ülke şirketleri tarafından gerçekleştirilir ve
dolayısıyla sermaye ihraç eden ülkeler, gelişmiş ülkeler ya da birkaç gelişmekte olan ülkedir.

13.1.2.2. Kısa Vadeli Sermaye (Portföy Yatırımları)
Uluslararası sermayenin 1970 sonrası ikinci küreselleşme döneminde finansal araçlar
çeşitlenmiştir. Düşük faiz oranları sermaye kaçışını hızlanırken tasarrufları azaltarak
yatırımları yavaşlatmış ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemiştir. İç ve dış borç
çıkmazındaki birçok gelişmekte olan ülke, uluslararası finansal piyasalarda oluşan büyük
miktardaki fonları kendilerine çekmek için güçlü bir talep yaratmışlardır. Kısa vadeli
sermayenin rahatça girip çıkabileceği ortamların yaratılması için de, uluslararası finansal
kuruluşlar, yeni döviz kuru politikasını ve finansal serbestleşmeyi sağlayacak mevzuat
düzenlemelerini gelişmekte olan ülkelere uygulatmaya başlamışlardır.
Kısa vadeli sermaye hareketleri, küreselleşme süreciyle piyasalarda başlayan
serbestleşme olgusunun mali piyasalara yansımasının bir sonucu olarak sermayenin bol
olduğu ülkelerden kıt olduğu ülkelere akan ve faiz farklarından yararlanmak, arbitraj geliri
elde etmek üzere gerektiğinde ülkeyi hızla terk etme kabiliyetine sahip olan akımlardır. Kısa
vadeli fonların etkin bir şekilde yatırımlarda kullanılmaması hâlinde, fonlar spekülatif
nitelikteyse ekonomide yaptığı ısınma, bazı ülkelerde krizlerin başlamasına yol açar. Bu
spekülatif hareketler, kısa dönem kârlılığı değerlendirmeye yönelik olduğu için menkul
varlıkların değerleri üzerinde yapay dalgalanmalar ve yapay fiyat artışları yaratabilir.
Görüldüğü üzere, kısa vadeli sermayenin tüm mali piyasalara kısa bir süreliğine girip-çıkması
sonucu ülkelerin temel makroekonomik göstergelerinde ve dengelerinde istikrarsızlık ortaya
çıkabilir, kısaca kısa vadeli sermaye hareketleri döviz kuru, ödemeler dengesi, faiz oranları
üzerinde etkiler yaratır.

13.2. İç Finansman Kaynakları
Kalkınmanın finansmanında dış finansman kaynaklarına başvurulabildiği gibi, iç
finansman kaynaklarına da başvurulabilir. Dış finansman kaynakları, ekonomi açısından kısa
vadede olumlu görünse de, uzun vadede ekonomiyi ağır bir borç yükü altına sokabilir ve
ekonominin kaynakları dış aleme transfer olur.
Devletin iç finansman kaynakları olarak bazı alternatifleri vardır; gönüllü tasarruflar,
iç borçlanma kaynakları, vergi politikası ve emisyon gibi.

13.2.1. İç Borçlanma
Ekonomik ve parasal bir araç olan borçlanma ile hedeflenen amaca ulaşılabilmesinde
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karşılaşılacak sorunlar, borcun kaynağının doğru seçilememesi durumunda da geçerliliğini
korur. Ayrıca devlete gelir sağlamak, ekonomi üzerinde etki yaratmak gibi çeşitli amaçlarla
başvurulan iç borçlanmaya ilişkin kaynakların neler olduğunun bilinmesi, gerek net
borçlanma rakamlarına ulaşılması gerekse borcun ekonomik etkilerinin sağlıklı bir şekilde
belirlenip ölçülmesi açısından gereklidir.
Ülkemizde iç borçlanmaya para piyasası, kurumsal tasarruflar, kamu kurum ve
kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlar kaynaklık eder. İç borçlanmanın söz konusu
kaynaklardan herhangi biri ile yapılması ve bu kaynaklara anapara ve faiz ödemesi
gerçekleştirilmesi ekonomiye farklı etkiler yapar.

13.2.1.1. İç Borçlanmanın Özellikleri
Devletlerin borç almaya karar verdiklerinde tercih yapacakları bir konu, borcun iç
piyasadan mı yoksa dış piyasadan mı sağlanacağıdır. Bir devletin ülke sınırları içindeki birey
ve firmalardan millî para cinsinden borçlanması, iç borçlanmadır.
Gelişmiş ülkeler rahatlıkla iç kaynak bulmalarına rağmen gelişmekte olan ülkelerin iç
borçlanmasını kısıtlayan faktör, iç tasarruf eksikliği ve millî gelir düzeylerinin düşüklüğüdür.
İç borçlar ülke içi kaynak transferi olarak da tanımlandıklarından, millî gelir düzeyinde gerek
alınmada gerekse geri ödemede etki yapmazlar. Ancak millî gelir dağılımında değişiklik
yaratırlar. Geri ödemelerinde ellerinde devlet iç borç senedini bulunduranların (genellikle üst
gelir grubu) refah düzeylerinde artış gerçekleşir. Borç, vergi gelirleri ile ödeneceğinden vergi
yükü düşük gelir grupları üzerinde yoğunlaşıyorsa, millî gelir dağılımı, hem iç borç alımı hem
de geri ödemesi esnasında değişikliğe uğrar.
İç borçlar, borçlanan devletin ulusal çıkarlarına uygun bir şekilde alınıpkullanıldığından, başka bir ülkenin çıkarları ile herhangi bir çatışma ortaya çıkmaz ve
kredibilite önemli bir etken olarak sayılmaz. Dış borçlar döviz ile ödendiğinden ekonominin
dış ödeme gücünü etkilerken, iç borçlar için böyle bir etki söz konusu olmaz. Bir ülke
senyoraj hakkını kullanarak yerli para ile ifade edilen iç borçlarını, gerek gördüğünde
ödeyebilir.

13.2.1.2. İç Borçlanmanın Kaynakları
13.2.1.2.1. Para Piyasasından Borçlanma

Merkez Bankası: Merkez Bankaları, bir ülkenin para politikasını
şekillendiren, bağımsızlığı çerçevesinde demokratik yönetime katkı sağlayan, ekonomik
gelişme ve büyüme için hayati ekonomik değişkenleri etkileyen ve finansal istikrarı koruyan,
ekonomik ve politik kurumlardır.
Merkez Bankası’ndan borçlanma, bazı ülkelerin izin verdiği bir uygulama olmakla
birlikte, bazı ülkelerde mali disiplini bozacağı gerekçesiyle başvurulmaz. Çünkü kamu
açıklarının Merkez Bankası kaynakları ile finansman şekilleri olan kısa vadeli avans ve açık
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piyasa işlemleri sonucu, Merkez Bankası para basar. Hazine’nin bu iki yolla Merkez
Bankası’na olan borcu, devletin bir bölümünün diğer bölümüne olan borcu olup geri ödeme
zorunluluğu olmadığından, sonuçta devlet basım maliyeti çok düşük olan paralarla, mal ve
hizmet alabilir. Bu şekilde ekonomide önce olarak para arzı borçlanma oranında artmakta,
sonra banka sistemindeki nakit dengesinin artması, bankaların özel sektöre daha fazla kredi
verebilme olanağını arttırarak, parasal genişlemeyi devam ettirir. Kamu harcamalarının yeni
para yaratılması ile finansmanı sonucunda artan gelir akımından pay alanlar, parasal
gelirlerinin arttığını görüp gelir etkisi ile tüketimlerini arttırabilirler (servet etkisi).

Bankalar Sistemi: Bankalar, tasarruf sahiplerinin tüketimlerinden
vazgeçtikleri birikimleri mevduat olarak toplar ve bu kaynak (mevduat) üzerinde bazı yasal
düzenlemeler ışığında, tasarruf hakkına sahip olurlar. Kullanmadıkları ya da kredi olarak
sisteme geri döndürmedikleri meblağları, devlet iç borçlanma senetlerine yatırırlar. Devlet de
kısa vadeli fon ihtiyacını, karşılık durumları uygun olan ellerinde atıl fon bulunan ticari
bankalardan karşılar. Bunun dışında kuruluş kanunları gereği ticari bankalar, topladıkları
mevduatın belirli bir kısmını veya yıllık kârlarından yedek akçeleri ile olası zarar
karşılıklarının tamamını, Merkez Bankası’ndaki Devlet Tahvilleri hesabına yatırmak
zorundadır. Bu arada bankalar da tahvillerin faiz getirileri ve diğer avantajlarından
yararlanırlar.

13.2.1.2.2. Kurumsal Tasarruflardan Borçlanma
Bankalar gibi birer tasarruf kurumu olan sigorta şirketleri ve özel finans kurumları ile
bankaların mensupları için kurmuş oldukları emeklilik vakıfları, devlete borç verebilen
kurumsal tasarrufladır.
Özel finans kurumları, yasal olarak Merkez Bankası nezdinde, cari hesaplarda biriken
meblağın belli bir yüzdesini, devlet iç borçlanma senetlerine yatırır. Böylelikle özel finans
kurumları bu tutarları, kamu kesiminin ihraç ettiği borçlanma senetlerine yönlendirerek, hem
yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş hem de fonlarını kârlı ve güvenli bir alanda
değerlendirmiş olurlar. Sigorta şirketleri de özellikle hayat ve bireysel emeklilik branşında
biriken büyük miktardaki fonlarını, düşük riskli ve farklı yatırım araçlarına yönlendirirler. Bu
yatırım araçları arasında ilk sırada, devlet iç borçlanma senetleri vardır. Ayrıca bankaların
kurmuş oldukları emeklilik vakıflarında çalışanların ödemeleri ile oluşan fonlar, yine kamu
kesiminin ihraç ettiği tahvillere yönlendirilir.

13.2.1.2.3. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Borçlanma
Devlet iç borçlanma senetlerinin önemli alıcılarından biri, kamu ekonomik birimleri
olarak sosyal güvenlik kurumu ve kamu ekonomik kuruluşlarıdır.
Sermaye piyasası yeterli düzeyde gelişmemiş ve tasarruf kaynakları sınırlı olan
ülkelerde, sosyal güvenlik kuruluşlarının fonları, iç borçlanma için bir kaynak olarak önem
taşır. Bu kuruluşlar, bireylerin ellerinde bulundurdukları resmi tasarruflarını, kuruluş
kanunları gereği uzun vadeli işlerde kullanamadıkları fonlarını, devlet iç borçlanma
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senetlerine yatırırlar. İstikrar dönemlerinde devlet iç borçlanma senetleri, bu kuruluşlar için
güvenli bir yatırım aracıdır. Öte yandan KİT’lerin kârları üzerinden ayırdıkları yedek
akçelerini, devlet iç borçlanma senetlerine ayırma zorunluluğu vardır. İç borçlanma senetleri,
bu kuruluşların kullanılmayan fonları için güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Bu
senetler, söz konusu kuruluşlar için bir gelir kaynağı olarak düşünülse de, bazen senetlere
yatırılan paralar, kuruluşların yatırımlarını engelleyerek kendi amaç ve işlevlerini yerine
getirememelerine sebep olabilir.

13.2.1.2.4. Özel Kişi ve Firmalardan Borçlanma
Özel kişi ve firmalar, tasarruflarının belli bir kısmını devlete bir getiri beklentisi
dahilinde aktarırlar. Ertelenen tüketim ile uğranılan kayıp, borcun getirisi (faiz vb.) ile
karşılanmış olur. Öte yandan özel kişiler, özellikle siyasal ve ekonomik belirsizlik
dönemlerinde tasarruflarını özel kesim yerine, riski düşük ve getirisi yüksek devlet
tahvillerine aktarmayı, firmalar da, mevcut ve atıl durumdaki kaynakları değerlendirmede
kullandıkları büyük kupürlü hazine bonolarını kullanmayı tercih ederler. Devlet büyük
miktarda borçlanmak istediğinde, elinde atıl fon bulunan firmaları tercih ederken bu
kuruluşlar için de devlet iç borçlanma senetleri caziptir.
Devletin bu kaynaktan borçlanmasında normal olan, özel kişi ve firmaların marjinal
tasarruf eğilimlerinin pozitif olması ve bunları gönüllü bir şekilde devlete borç olarak
vermeleridir. Ancak devlet bazı durumlarda, tasarruf eğilimi negatif olanlardan da zorunlu
(cebri) yönteme dayanarak borç isteyebilir.
Tasarruflarını alternatif yatırım alanlarında değerlendirmede ya da harcamakta serbest
olan özel kişi ve firmalar örneğin; altın, döviz, gayrimenkul gibi yatırım alanlarına yönelebilir
ya da özel sektörün hisse senetlerini satın alabilir veya devlet iç borçlanma senetlerinden satın
alarak bir menkul sermaye iradı elde etmek isteyebilir. Genel olarak devlet tahvili ve hazine
bonosunun parasal ve mali etkilerinin en belirgini, özel kesim tarafından net bir servet olarak
algılanmasıdır.
Özel kişi ve firmaların devlete borç olarak verdiği tasarrufların alternatif kullanım
şekli de, önemli ekonomik etkiler yaratır. Kullanılmayan tasarrufların devlet iç borçlanma
senetlerine yatırılması ve böylece elde edilen kaynakların kamu otoriteleri tarafından
kullanılması, atıl olan meblağları aktif hale getirerek para arzını arttırır. Ancak fonlar atıl
değilse, yatırım amaçlı kullanılıp girişimci kâr elde edeceğine, spekülatif kazanç elde edilmiş
olur.

13.2.2. Vergi Politikası
Gelişmekte olan bir ülkenin büyümesi için gerekli iç finansman kaynaklarından biri
de, vergilerdir. Bu noktada vergiler, önemli bir tasarruf kaynağı rolü üstlenir.
Vergilerin karşılıksız ve cebri oluşu, devletin ekonomik ve sosyal bazı amaçlara
ulaşmada bir müdahale aracı oluşu, özel kesimin gelirlerinin kamu kesimine aktarılmasını
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sağlar. Ancak bir gelişmekte olan ülkede vergilemeden beklenen her amaca ulaşmak kolay
değildir. Üstelik büyümeyi belirleyen stratejik faktörler olan emek arzı, sermaye birikimi ve
teknolojik gelişmeye yönelik vergi politikaları, daima teşvik edici nitelikli olmalıdır. Bu
durum, kamunun vergi yoluyla ulaşacağı tasarruf miktarını azaltır.
Gelişmekte olan ülkelerde, gelir seviyesinin düşüklüğü nedeniyle vergi hasılatı
düşüktür. Halkın marjinal tüketim eğilimi yüksek olduğu için, tasarruflar yok denecek kadar
azdır. Siyasi ve sosyal açıdan vergilemeyi sağlamak, baskı grupları nedeniyle güçleşir. Bu
ülkelerde vergi yükünün adil dağılmadığı da unutulmamalıdır. Son olarak dışa bağımlılığın
yabancılara sağladığı vergi avantajları yerli yatırımcıyı rahatsız eder. Bu ve benzeri nedenlerle
gelişmekte olan ülkelerde vergileme için ilkeler belirlenmelidir.


Verimli alanlarda kullanılmayan ekonomik kaynaklar vergilendirilmelidir.


Her vergi yükümlüsü, ekonomik büyüme ve kalkınma yararına kullanılmayan
vergi ödeme gücü ile orantılı olarak vergi ödemelidir.


Vergi, millî gelirdeki artışları yakından izleyebilmelidir.


Vergi yükü, büyümeye kaynak teşkil edecek sektörler ve sosyal tabakalar
arasında dengeli bir şekilde dağıtılmalıdır.

13.2.3. Gönüllü Tasarruflar
Tasarruflar, büyümeyi belirleyen temel stratejik faktörlerden biri olan sermaye
birikiminin kaynağıdır. Ancak gelişmekte olan ülkelerin tasarruf düzeyleri, gelir düzeylerine
bağlı olarak düşüktür. Tasarruf oranının arttırılması, sermaye birikimini arttırarak büyümenin
sürdürülmesinde belirleyici rol oynar. Büyüyen bir ekonomide, gelir seviyesinin mümkün
olan en kısa sürede tasarrufa olanak sağlayacak düzeye çıkarılması mümkün olur. Dolayısıyla
tasarruflar büyüme üzerinde belirleyici iken, büyüme de tasarruflar üzerinde belirleyicidir.
Gelişmekte olan ülkelerde gösteriş tüketimi yaygın olduğu için gelirden tüketime
ayrılan pay yükselerek marjinal tüketim eğilimi artar ve marjinal tasarruf eğilimi düşer.
Gösteriş tüketimi özellikle ithal, talep esnekliği yüksek lüks tüketim mallarına yönelirken
ödemeler bilançosu açıkları, kalkınma çabalarını baltalar. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerin bir
kısmında enerji ithali gerekleri nedeniyle de tasarrufların millî gelire oranı düşük kalır ve yurt
dışına çıkar. Bu sorun aynı zamanda döviz kıtlığını da beraberinde getirir.
Yetersiz iç tasarruf düzeyini arttırmak için, yeni politikalar oluşturulması gerekir. Bu
çerçevede yetersiz yurt içi tasarruflar, yurt içi talebin yönetilmesiyle ve kamu harcamalarında
tasarruf ile arttırılabilir. Bu da bütçe açıklarının daraltılması ve/veya fiyat istikrarını hedef
edinen sıkı para politikasının gevşetilmesi ile mümkün olabilir. Bu kez yeni dengede para
politikası açısından sorunlarla karşılaşılabilir, kurda değerlenmeye yol açarak ihracatı
olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca önemli vergisel ya da politik avantajlar sunulan doğrudan
yabancı sermaye yatırımları ve sıcak para girişleri bu bağlamda azalır. Bu durum iç tasarruf
düzeyinin arttırılması karşısında, daha düşük bir büyüme oranına razı olunması demektir.
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Özel tasarrufların teşvikinde, finansal sistem içinde uzun vadeli tasarrufların
yönetileceği kurumlara ihtiyaç vardır. Finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerinde
oldukça büyük bir etkisi vardır. İyi bir finansal sistem, dış finansmana bağlı endüstrilere
rekabetçi avantaj sağlar. Finansal sistem derin, katılımcı sayısı yüksek ve enstrümanlar da
çeşitli olmalıdır.
Yurt içi tasarruf düzeyini arttıracak politikalar izlenmesinde, yerli sermayenin marjinal
ürününün (hasılasının) ertelenen tüketimden daha yüksek bir getiri sağlayıp sağlamaması
önem taşır. Burada sermaye ve tasarruf üzerindeki vergi politikaları önem taşır. Sermaye
üzerinde vergilendirmenin nasıl yapıldığı tasarrufçular açısından önem arz eder. Eğer kamu
harcamaları sermaye gelirlerinden muaf tutulan bir vergi ile finanse edilirse bu yurt içi
tasarruf oranlarında bir artış yaratabilir. Özel tasarrufların vergisel avantajdan
yararlandırılması, bu kez bütçe gelirleri üzerindeki olumsuz etkiyi bünyesinde barındırır.
Ayrıca sermaye gelirleri üzerinde düşük vergilemenin yatırımcılara sağladığı avantaj
da önemlidir. Sermaye ihraç eden ülke için tasarruflar ev sahibi ülkeden çıkar ya da ülke
sermaye ithal eden bir ülke ise tasarruflar ev sahibi ülkedeki yabancı sermaye ile yer
değiştirir. Bu durumda ev sahibi ülke için ilave tasarruflarda dikkate alınması gereken nokta,
sadece yatırımcılar tarafından elde edilen verginin net getirisidir. Vergi öncesi sermayenin
marjinal ürünü bu durumda önemini kaybeder.
Tasarruf oranlarını etkileyen önemli faktörlerden biri de, ülkelerin demografik
yapılarıdır. Bu çerçevede genç bağımlılık oranının yüksek olması tüketim harcamalarındaki
artış ile beraber tasarruf oranlarının düşüklüğüne neden olur. Demografik yapı ile ilgili olarak
bilinen bir gerçek de, hızlı nüfus artışı ile tasarruflar arasında negatif ilişki bulunduğudur. Bu
konudaki tartışmanın odak noktasını hızlı nüfus artışı ile hane halklarının çocuklarını
desteklemek zorunda kalmaları sonucunda, kazançlarının çoğunu tüketime ayırmaları ve
tasarruflarında düşme beklentisi oluşturur.
Demografik özellikler arasında yer alan yaşlanan nüfus, tüketim ve tasarruf düzeyini
de etkiler. Emeklilik programları ile tasarrufların arttırılmasına yönelik olarak düzenlemeler
yapılabilir. Nitekim bireysel emeklilik sistemi tasarlanırken sosyal güvenlik fonksiyonunun
yanında ülkenin ihtiyacı olan uzun vadeli yatırımlar için gerekli olan fonların yaratılması ile,
kamuya uzun vadeli borçlanma imkanlarının sağlanması ve toplam yurt içi tasarrufların
arttırılması gibi amaçlar da gözetilmiştir.

13.2.4. Enflasyonist Finansman
Devletin kalkınma çabalarında, finansman aracı olarak Merkez Bankası kaynaklarını
kullanması sonucu yaratılan enflasyon, ekonomide sermaye birikimini bazı koşullarda arttırır.
Öncelikle ekonominin belli sektörlerindeki nisbî fiyat artışları, kârları besler ve
yatırımcıların artan kârları ile yeni yatırımlar finanse edilir. İkinci olarak yükselen mal ve
hizmet fiyatları ile nominal faiz oranlarına konulan tavan ile beraber banka kredilerindeki
artış, yatırımcıları negatif reel faizle borç almaya yöneltir. Bu durum, sosyal açıdan yarattığı
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maliyete rağmen yeniden yatırım artışının hızlanmasını sağlar. Son olarak enflasyon,
tasarrufların getirisini arttırarak marjinal tasarruf eğilimi yüksek gelir gruplarının gelirini
arttırır. Tüm bunlarla sermaye birikimi yaratılmasının ve hızlı kalkınmanın koşulları
sağlanmış olur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ekonomik büyüme ve kalkınmanın finansman gereksinimini öğrendik.
Bu bağlamda dış finansman kaynakları olarak dış borçlanma ve yabancı sermayeyi, iç
finansman kaynakları olarak da iç borçlanma, gönüllü tasarruflar, vergi politikası ve
emisyonu, çeşitleri ve etkileri itibarıyla gördük.

229

Bölüm Soruları
1)
anlatınız.

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın finansmanı gereksiniminin önemini

2)
Dış borçlanmanın kaynakları nelerdir? Günümüzde genel geçerli dış borçlanma
kaynağı hangisidir?
3)
Yabancı sermaye çeşitleri nelerdir? Ekonomik büyüme ve kalkınmaya nasıl
katkıda bulunurlar?
4)
İç borçlanma kaynakları nelerdir? Ekonomik büyüme ve kalkınmanın
finansmanında en etkili iç borçlanma kaynağı hangisidir?
5)

Gönüllü tasarruflar nasıl arttırılabilir?
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14. TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKASININ GELİŞİMİ (1980 – 2014)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. 1980 Sonrası Ekonomi Politikalarında Dönüşümden 2008 Küresel Krizine
14.1.1. 24 Ocak 1980 Kararları-Ekonomi Politikalarında Dönüşüm ve Dışa Açılma
14.1.1.1. 24 Ocak Kararları ve Nitelikleri
14.1.1.2. 1980 Dönüşümü ve Makroekonomik Göstergelerdeki Gelişmeler
14.1.1.3. 1980 Dönüşümü ve Bütçe Büyüklüklerindeki Gelişmeler
14.1.1.4. 4 Şubat Kararları
14.1.2. Finansal Serbestleşme Süreci
14.1.2.1.
Gelişmeler

Finansal

Serbestleşme

Sürecinde

Makroekonomik

Göstergelerdeki

14.1.2.2. Finansal Serbestleşme Sürecinde Bütçe Büyüklüklerindeki Gelişmeler
14.1.3. 1994 Krizi – 5 Nisan Kararları ve Yansımaları
14.1.3.1. 1994 Sonrası Makroekonomik Göstergelerdeki Gelişmeler
14.1.3.2. 1994 Sonrası Bütçe Büyüklüklerindeki Gelişmeler
14.1.4. 2000-2007 Dönemi: Kasım 2000, Şubat 2001 Krizlerinden 2008 Küresel
Krizine
14.1.5. 2008-2013: Küresel Kriz ile Geçen Yıllar
14.1.5.1. 2008-2013 Dönemi Makroekonomik Göstergelerdeki Gelişmeler
14.1.5.2. 2008-2013 Dönemi Bütçe Büyüklüklerindeki Gelişmeler
14.2. 1980 – 2007 Dönemi Kamu Kesiminde ve Finansmanında Gelişmeler
14.2.1. Ekonominin Genel Dengesi İçinde Kamu Kesimi Genel Dengesi ve Açıklar
14.2.2. 1980 Sonrası Kamu Kesimi Genel Dengesi ve Açıklar
14.2.2.1. Konsolide Bütçe Açıkları
14.2.2.2. KİT Açıkları
14.2.2.3. Yerel Yönetim Açıkları
14.2.2.4. Döner Sermayeli Kuruluşların Açıkları
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14.2.2.5. Sosyal Güvenlik Açıkları
14.2.2.6. Fon Açıkları
14.2.3. Kamu Kesimi Borçlanma Gereğindeki Artışlar ve Finansmanı
14.3. Küresel Kriz İle Geçen Yıllar: 2008’den Günümüze Kamu Kesiminde ve
Finansmanında Gelişmeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
1980’den günümüze yaşanan krizler karşısında uygulanan maliye politikaları
neler olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

1980 Sonrası Ekonomi
Politikalarında Dönüşüm
ve Liberal Eğilimler ve
Finansal Serbestleşme

1980 dönüşümünün içeriği
hakkında değerleme
yapabilmek.

1994, 2001 Krizleri ve
Makroekonomik
Göstergeler ile Kamu
Maliyesi Göstergeleri

1994, 2001 krizleri ile
mücadelede uygulanan
maliye politikalarını
kavrayabilmek.

1980’den Günümüze
Kamu Kesimi Finansman
Açıkları ve KKBG

1980’den günümüze
ekonominin genel dengesini,
kamu kesimi açıklarını ve
kamu kesimi borçlanma
gereğini analiz edebilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


KKBG
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Giriş
1980 dönüşümünün başlangıcı olan 24 Ocak istikrar politikalarının uygulandığı
dönemde Türkiye, ithal ikameci sanayileşme politikasını terk ederek dışa açık sanayileşme
politikasını benimseyen, kamu yerine özel sektör öncülüğünde gelişme olanakları arayan ve
finansal piyasaları uluslararası sisteme entegre edebilen çeşitli politikaları uygulamaya
koymuştur. 1994, 2001 krizlerine ev sahipliği yapan Türkiye, şu anda 2008 küresel krizinin
etkilerini hissetmektedir. Uygulamaya konan maliye politikaları, uluslararası arenadan
uzaklaşmadan, ortaya çıkan konjonktürel dalgalanmaları hafifletici, sürdürülebilir büyümeyi
sağlayıcı ve gelir dağılımında adaleti sağlayıcı olmak durumundadır.
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14.1. 1980 Sonrası Ekonomi Politikalarında Dönüşüm
Türkiye, 1980’li yıllara yoğun ödemeler dengesi ve dış borç sorunu içinde girmiştir.
1970’lerin sonlarında yaşanan dış finansman ihtiyacı karşısında finansman olanağı sunan IMF
ve Dünya Bankası, Türkiye’den, ekonomi politikalarında köklü bir dönüşüm ile dünya
ekonomisiyle yeni bir eklemlenme biçimine yönelmesini istemiştir. Bu şekilde Türkiye
ekonomisinin dünya pazarlarına açılması 1980-1983 yapısal dönüşümü ile başlamış, 19891990’da finansal serbestleşme ile tamamlanmıştır.

14.1.1. 24 Ocak 1980 Kararları - Ekonomi Politikalarında Dönüşüm
ve Dışa Açılma
Türkiye, 1980 yılına tıkanan ithal ikameci model, sürekli açık veren dış ticaret
bilançosu, borç ödemelerinde ve ertelemelerinde karşılaşılan zorluklar ile girmiştir.
Benimsenen ithal ikameci politikalar sonucunda ekonomik kalkınma sağlanamamış, hem
ekonominin artan sermaye ve ara malı ihtiyacı hem de 1973 ve 1979 petrol krizleri sonucu
artan petrol fiyatlarının olumsuz yansımaları ile yaşanan döviz darboğazı, dış borçlara
başvuruda ölçünün kaçmasına neden olmuştur.
Aynı dönemde dünya ekonomisinde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir.
Gelişmiş ve kapitalist ülkeler, ithal ikameci sanayileşme politikası uygulamaları sonucu
borçlulukları giderek artan gelişmekte olan ülkelere ekonomilerini dışa açmaları konusunda
politikalar önermeye başlamıştır. Türkiye de dışa açılmayı teşvik eden bu yöndeki
politikalardan etkilenmiş, ihracata yönelik kalkınma modeli, 24 Ocak Kararları ile uygulama
alanı bulmuş, ekonomide yapısal bir dönüşüm yaşanmıştır.

14.1.1.1. 24 Ocak Kararları ve Nitelikleri
24 Ocak Kararları ile uygulanmakta olan korumacı politikalar kaldırılmış, dış ticaret
serbestleştirilmiş, ülkeye sermaye girişlerindeki engeller kaldırılmış, devletin ekonomideki
varlığı azaltılmış, KİT’ler özelleştirilmiş, reel ücretler düşürülmüş olması istenmiştir.
Bu politikalar çerçevesinde 24 Ocak Kararları ile döviz kuru büyük ölçüde devalüe
edilmiş, kamu ürünlerinin fiyatları arttırılmış ve faizler yükseltilmiştir. Mali kesimde yapılan
bu düzenleme ile atıl tasarrufların yatırıma dönüştürülerek sağlıklı büyümenin önünde engel
olan tasarruf yetersizliğinin aşılması ve bu çerçevede faiz oranlarının serbest bırakılması
kararlaştırılmıştır. Alınan bu önemli kararla dış ticaret üzerinde de çeşitli amaçlara ulaşılması
hedeflenmiştir. Faiz oranlarının yükselmesi ile yurt içi talebin kısılması, ihraç edilecek yurt içi
talep fazlasının sağlanması ve ihracat gelirlerini arttırmasına yardımcı olması amaçlanmıştır.
1980 sonrası uygulanan dışa açık ve ihracata dayalı büyüme politikasının bir gereği
olarak ekonominin bütününde kamu kesiminin ekonomik ağırlığının azaltılması yoluna
gidilmiştir. Bu çerçevede serbest piyasa ekonomisine işlerlik kazandırılması için özel kesimin
kamu kesimi aleyhine büyümesine ve gelişmesine yönelik bazı mali önlemler uygulamaya
konmuştur. Bu uygulamalar, kamu kesiminde piyasa ekonomisi kurallarına göre özel mal ve
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hizmet üren KİT’lerin özelleştirilmesi, kamu harcamalarının azaltılması, vergi tabanının
daraltılması şeklinde sıralanabilir.

14.1.1.2. 1980 Dönüşümü ve Makroekonomik Göstergelerdeki
Gelişmeler
Türkiye ekonomisinin 1980 sonrasındaki performansı incelendiğinde, 1984-1990
döneminde büyümenin belirgin bir ivme kazandığı göze çarpmaktadır. 1980 yılında %2.8
oranında küçülen ekonomi, izleyen yıllarda dalgalı da olsa bir büyüme trendi yakalayabilmiş,
büyüme oranları 1984’de %7.1’e, 1987’de ise %9.8’e dek ulaşmıştır (Tablo 1).

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

1.975 (2.8) 107.20 7.909.4 2.910.1 (4.999.3)
2.020 4.8
36.80 8.933.4 4.702.9 (4.230.5)
2.031 3.1
25.20 8.842.7 5.746.0 (3.096.7)
2.064 4.2
37.06 9.235.0 5.727.8 (3.507.2)
2.157 7.1
49.68 10.756.9 7.133.6 (3.623.3)
2.194 4.3
44.19 11.343.3 7.958.0 (3.385.3)
2.291 6.8
30.67 11.104.8 7.456.7 (3.648.1)

Ortalama
Dolar Kuru
(TL / $)

Dış Ticaret
Dengesi
(Milyon $)

İhracat
(Milyon $)

İthalat
(Milyon $)

Enflasyon
(%)

Büyüme

Kişi Başı
GSMH ($)

Bu dönemde enflasyon çift haneli rakamlardan uzaklaşmış, 1987’ye kadar %50’nin
altında tutulabilmiştir. İstikrar önlemlerinin öncelikle çözeceği sorun olarak algılanan
enflasyonla mücadelede, kısmi bir başarı elde edilmiştir (Tablo 1).

76.0
110.2
160.9
224.0
364.9
518.3
669.4

Tablo 1: 1980-1986 Dönemi Ekonomik Göstergelerdeki Gelişmeler (Kaynak:
http://ekutup.dpt.gov.tr/ ekonomi/gosterge/tr/1950-06/esg.htm)
1980’lere dek diğer gelişmekte olan ülkelerin ithalat ve ihracatlarının GSMH’leri
içindeki pay %48 iken, bu oran Türkiye’de %16 gibi yetersiz bir düzeyde gerçekleşmiştir.
İhracatta 1979-1980’de %28, 1980-1981’de ise 24 Ocak Kararlarının etkisiyle %61.6
düzeyinde artış yaşanmıştır. 1991’de Körfez Savaşı’nın özellikle dış ticaret dengesine
olumsuz yansımaları, ülke ekonomisini sarsmıştır.
1980 sonrasında ihracatı etkileyen makroekonomik politika araçları olarak kur ve faiz
oranları, ihraç ürünlerine dış piyasalarda rekabet gücü kazandırmıştır. İhracat, kur ve faiz
politikalarına duyarlı olarak ve TL’nin değersiz olduğu bir dönemde, 1980’de 2,9 milyar $
seviyesinden 1988’de 11,6 milyar $ seviyelerine çıkmış, 1980-1988 yılları arasında dört kat
artarak atılım göstermiştir (Tablo 1).
1980’li yıllarda ithalat rejimi de serbestleştirilmiş, buna paralel olarak ithalatta belirgin
bir artış gözlenmiştir. 1980’de 7,9 milyar $ civarında olan ithalat, 1980’lerin sonunda iki kat
artarak 16 milyar $ seviyesine yükselmiştir (Tablo 1). Bu iki unsur, 1980 sonrasında dış
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ticaretin GSMH’ye oranının belirgin bir şekilde artması sonucunu doğurmuş ve ayrıca dış
borçlanma olanakları üzerinde olumlu etki yapmıştır.

14.1.1.3. 1980 Dönüşümü ve Bütçe Büyüklüklerindeki Gelişmeler

20.33
18.89
15.09
18.75
17.07
15.03
15.95

17.20
17.35
13.61
16.51
12.66
12.77
13.20

Faiz Dışı
Denge
Faiz Dışı
Denge
/GSMH

912
166
1.392 124
1.444 157
2.300 313
2.805 979
4.514 798
6.754 1.411

Bütçe Açığı
/GSMH

Bütçe
Gelirleri

1.078
1.516
1.602
2.613
3.784
5.313
8.165

Bütçe
Harcamaları
/GSMH
Bütçe
Gelirleri
/GSMH

Bütçe
Harcamaları

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

Bütçe Açığı

Yıllar

Ekonomide kamu kesiminin payının daraltılması üzerine kurgulanan 24 Ocak
kararlarının bütçe büyüklüklerine yansıması, bütçe harcamalarının ve bütçe gelirlerinin
GSMH içindeki payındaki düşüştür. Bütçe harcamalarının GSMH içindeki payı 1980
yılındaki %20.33 seviyesinden, izleyen yıllarda %25 azalarak 1985’de %15.03 seviyesine
inmiştir. Harcamaların finansmanını sağlayacak bütçe gelirlerinin GSMH içindeki payı da
1980 yılındaki %17.2 oranından, %26.3 oranında azalarak 1984 yılında %12.77 olarak
gerçekleşmiştir. 24 Ocak kararlarının uygulandığı ilk yıllarda bütçe açığının GSMH içindeki
payı da düşürülebilmiş, 1980’de %3.13 olan söz konusu oran, 1985’de %2.26’ya inmiştir
(Tablo 2).

3.13
1.54
1.48
2.24
4.41
2.26
2.75

135
48
70
101
538
123
80

2.5
0.6
0.7
0.7
2.4
0.3
0.2

Tablo 2: 1980-1986 Dönemi Bütçe Büyüklüklerindeki Gelişmeler (Milyon TL ve %)
(Kaynak: http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/1950-06/esg.htm)

14.1.1.4. 4 Şubat Kararları
Büyüme ve dış ticarette başarılara imza atılan ilk yedi yıllık uygulama sonrasında,
1988 yılında hükümetin o güne dek izlenen politikalarda ciddi değişiklikler yapmasına yol
açacak gelişmeler ortaya çıkmıştır. 1988 yılına gelindiğinde ihracatın her ne pahasına olursa
olsun artması için her türlü teşvikten faydalanılması ile ortaya çıkan hayali ihracat olgusu ile
hayali ihracatın toplam ihracat içinde artan payı ve doların dünya piyasalarında değerinin
düşmesi, dış ticaret göstergelerini ve borç görünümünü olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde
KİT ürünlerinin fiyatlarına sık zam yapılması, seçim ekonomisi, borçla finanse edilen
yatırımlar, enflasyonun 1987’de %55 seviyesinden ertesi yıl %77’ye yükselmesine ve büyüme
oranında da %9.8’den %1.5’e varan düşüşlere neden olmuştur (Tablo 1).
4 Şubat Kararları ile ekonomi tarihimize geçen uygulamalarla sıkı para ve maliye
politikası önlemleri alınmıştır. KİT ürünlerine zam yapılması, KDV oranının yükseltilmesi,
büyüme hızı hedefinin %5’e çekilmesi, yatırım hedeflerinin düşürülmesi gibi çeşitli
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önlemlerle ekonomi giderek daralmıştır.

14.1.2. Finansal Serbestleşme Süreci
Türkiye ekonomisinde 1980-1983 yılları arası başlayan dönüşüm, 1989 yılındaki
finansal serbestleşme kararı ile tamamlanmıştır. Türkiye’de finansal serbestleşme sürecinde
kronolojik olarak şu düzenlemeler yapılmıştır : 1980’de faiz oranları üzerindeki kısıtlamalar
ve hisse senedi piyasası üzerindeki fiyat kontrolleri kaldırılmış, 1982’de sermaye piyasası
kurulmuş, 1984’de döviz kuru işlemlerine izin verilmiş, 1986’da İnterbank para kurulu
açılmış, 1987’de açık piyasa işlemleri başlamış, 1988’de efektif döviz piyasası kurulmuş ve
nihayet 1989’da da sermaye hareketleri üzerindeki sınırlamalar kaldırılmıştır.

14.1.2.1. Finansal Serbestleşme
Göstergelerdeki Gelişmeler

Sürecinde

Makroekonomik

1980’li yılların sonlarından 1994 yılındaki %6.1’lik büyük daralmaya kadar büyüme
oranları dalgalı bir yapı sergilemiş, 1990’daki %9.4’lük büyüme oranı, 2004 yılına kadar bir
daha yakalanamamıştır (Tablo 3). Söz konusu dalgalı büyüme süreci üzerinde, enflasyonun
belirsizliğe yol açması ve kaynak dağılımında dengesizlik yaratması, yüksek kamu açıklarının
temelde iç borçlanma ile finanse edilmesi ve bunun özel sektör yatırımlarını dışlaması, kısa
vadeli sermaye girişlerindeki dalgalanmalar, faiz oranlarının sürekli artması gibi faktörler
etkili olmuştur.
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Kişi Başı
GSMH
($)

1988-1993 döneminde iç talep genişlemesine dayalı büyüme stratejisi izlenmiş,
büyüme istikrara tercih edilmiştir. Bu dönemde enflasyon ekonomiyi daraltmış, kamu
açıklarının finanse ediliş şeklide yüksek oranlı enflasyonu beslemiştir.

2.462
2.444
2.431
2.599
2.557
2.668
2.831

9.8
1.5
1.6
9.4
0.4
6.4
7.9

55.05
77.13
64.28
60.41
71.14
65.97
71.08

14.157.8
14.335.4
15.792.1
22.302.3
21.047.0
22.871.0
29.428.0

10.190.1 (3.967.7)
855.7
11.662.0 (2.673.4) 1.420.8
11.624.7 (4.167.4) 2.120.8
12.959.3 (9.343.0) 2.607.6
13.598.0 (7.449.0) 4.169.9
14.714.0 (8.157.0) 6.887.5
15.345.0 (14.083.0) 10.986.0

Tablo 3: 1987-1993 Dönemi Ekonomik Göstergelerdeki Gelişmeler (Kaynak:
http://ekutup.dpt.gov.tr/ ekonomi/gosterge/tr/1950-06/esg.htm)
Bu dönemde TL’nin değerlenmesi ve dövize talebin azalması sürecinden itibaren 1989
yılında, 32 sayılı kararla sermaye hareketlerinde büyük artışlar yaşanmıştır. Bu durum ithalatı
ve talebi canlandırmış, 1990 yılında ithalat bir önceki yıla oranla %41.2, ihracat ise %11.4
oranında artmış, dış ticaret açığı 10 milyar $ seviyesine çıkarak rekor düzeye ulaşmıştır
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(Tablo 3). Böylelikle dış ticaret ve ödemeler dengesindeki söz konusu bozukluklar, Türkiye
ekonomisinin en önemli sorunlarından biri hâline gelmiş ve yaşanan finansal krizlerin
belirleyicileri arasına girmiştir.

14.1.2.2. Finansal Serbestleşme Sürecinde Bütçe Büyüklüklerindeki
Gelişmeler
İhracata dayalı büyüme politikası gereği kamu gelir ve giderleri yapısal değişime
uğramış, gelir-harcama makası açılarak bütçe açıkları belirginleşmiştir. Bütçe gelirlerinin
GSMH içindeki payı 1988 yılından itibaren %13.17’den, 1993’te %17.6’ya kadar çıkmış,
ancak bütçe harcamalarındaki yükseliş daha hızlı gerçekleştiğinden bütçe açığı da 1993’de
%6.69’a kadar tırmanmıştır. Bu dönemde faiz dışı fazla verilmemiştir (Tablo 4).

2.607
1987 12.696 10.089
3.990
1988 21.006 17.016
7.673
1989 38.051 30.379
1990 67.193 55.239 11.955
1991 130.263 96.747 33.517
1992 221.658 174.224 47.434
1993 485.194 351.528 133.666
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Yıllar

Vergi yapısında görülen değişikliklerle sermaye kazançları üzerindeki vergi yükü
hafifletilmiş ve ihracat teşviki vergi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Serbest piyasa
ekonomisine işlerlik kazandırılması için oranları düşürülen gelir vergisi ve yürürlükten
kaldırılan vergi güvenlik önlemleri mükelleflerin gerek kamu harcamalarının yansımasını
olumsuz görüşü ve devlete bakışlarının olumlu olmaması, vergi bilincinin zayıflığı gibi
faktörlerle vergi gelirleri azalmıştır. Buna karşılık kamu harcamalarında özellikle borç faiz
ödemelerinin varlığı nedeniyle kısıntıya gidilmemiştir. Bir başka deyişle 1980 sonrası
uygulamalar, artan harcamaların vergi yerine borçlanma ile finanse edilmesine neden
olmuştur. Borçlanma ve finansmanın yükü olarak oluşan faiz ödemelerinin bütçe üzerinde
yarattığı baskı ile tekrar borçlanma, kaçınılmaz olmuştur.

342
0.5
+988 +0.8
+587 +0.3
+2.012 +0.5
9.444
1.5
7.136
0.6
17.196 0.9

Tablo 4 : 1987-1993 Dönemi Bütçe Büyüklüklerindeki Gelişmeler (Milyon TL ve %)
(Kaynak: http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/1950-06/esg.htm)

14.1.3. 1994 Krizi – 5 Nisan Kararları ve Yansımaları
Türkiye ekonomisi, 1994’ün başlarında iç ve dış dengelerinde ortaya çıkan
bozulmayla, döviz piyasalarından başlayarak ağır bir bunalıma sürüklenmiştir. Bunalımdan
çıkış için alınan 5 Nisan Kararları ve bu bağlamda IMF anlaşması, 1995 yılının ekonomik
düzenlemelerini oluşturmuştur.
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1990’ların sonlarında büyümenin yabancı sermaye girişine bağlı olduğu bir dönem
yaşanmış, bütçe harcamalarında da artış yaşanmıştır. Bir önlem olarak sıcak para girişini
yavaşlatmak ve döviz kurlarını yükseltmek için faiz oranları düşürülmüş, finansman aracı
olarak Merkez Bankası kaynakları kullanılmıştır. Gerek bütçe açıkları gerekse dış ticaret
açıklarının büyümesi ülkenin kredibilitesini düşürmüş ve dövize olan talep daha da artmıştır.
Bu ortamda döviz fiyatları artmış, borsa hızla düşüşe geçmiştir. Dövizdeki yükselişi
engellemek için faiz oranları arttırılmıştır. Piyasadan döviz çekmek için döviz satışına geçen
Merkez Bankası’nın rezervleri erimeye başlamıştır. Ülkeden hızlı bir sermaye çıkışı olmuş,
sonuç olarak bütçe açığının GSMH’ye oranı %6.7’ye ulaşmış, kamu kesimi borçlanma
gereği/GSMH oranı %10’lara yükselmiş, 1994’den itibaren dış ticaret dengesi de bozulmaya
başlamış ve ekonomi %6.1 küçülmüştür.
5 Nisan Kararları ile kamu kesiminde üretilen mal ve hizmet fiyatlarında çok yüksek
oranlı ve ani zamlar yapılmış, kamu kesiminde ücret ve maaşlar dondurulmuş, TL’nin
devalüasyonu serbest piyasaya bırakılmış, Merkez Bankası’nın Hazine’ye açacağı kısa vadeli
avansların bütçe ödeneklerine oranı kademeli olarak düşürülmüştür.

14.1.3.1. 1994 Sonrası Makroekonomik Göstergelerdeki Gelişmeler
1995 yılında yaşanan stagflasyonun ardından bir toparlanma sağlanmış, ekonomi
1995’de %8, 1997’de %8.3 oranında büyümüştür. Programın amaçlarından biri olan
enflasyonla mücadelede bir miktar başarı sağlanmış, üç haneli enflasyon oranından çift haneli
ama yine de yüksek oranlara inilebilmiş, enflasyon %80’lere yerleşmiştir. 1995 yılında TÜFE
%80 olurken doların TL karşısındaki değer artışı %55 oranında gerçekleştiğinden, TL aşırı
değerlenmiştir. 1994 krizi, kişi başı geliri de etkilemiş, dolar bazında yüksek gibi görünse de,
halkın refah seviyesinde düşüş yaşanarak, 1993 yılındaki refah düzeyine ancak 1997’de
gelinebilmiştir (Tablo 5).
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1995 yılında ihracat %19.4 oranında artarak 21,6 milyar $’a yükselmiş, ithalat da %50
artışla 35,7 milyar $’a tırmanmış, dış ticaret açığı 14 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. 19961998 döneminde dış ticaret açığı 20 milyar $’a çıkmıştır (Tablo 5). Dolayısıyla 5 Nisan
Kararları, dış ticaret dengesizliği ile mücadelede başarılı olamamıştır.

2.610 (6.1) 125.49 23.270.0 18.105.0 (5.165.0) 29.704.3
2.766 8.0
76.05 35.709.0 21.637.0 (14.072.0) 45.673.5
2.909 7.1
79.76 43.627.0 23.224.0 (20.403.0) 81.083.6
3.093 8.3
99.09 48.559.0 26.261.0 (22.298.0) 151.429.0
3.156 3.8
69.73 45.921.0 26.973.0 (18.948.0) 260.040.1
2.913 (6.1) 68.79 40.671.0 26.587.0 (14.084.0) 420.126.2

Tablo 5 : 1994-1999 Dönemi Ekonomik Göstergelerdeki Gelişmeler (Kaynak:
http://ekutup.dpt.gov.tr/ ekonomi/gosterge/tr/1950-06/esg.htm)
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14.1.3.2. 1994 Sonrası Bütçe Büyüklüklerindeki Gelişmeler

19.17
17.75
18.04
19.56
21.87
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897.296
745.202
1994
1.710.647
1.394.497
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1996 3.940.163 2.702.292
1997 7.990.749 5.750.096
1998 15.601.204 11.706.246
1999 28.093.903 18.809.482

Bütçe Açığı

Bütçe
Gelirleri

Bütçe
Harcamaları

Yıllar

1993 yılında GSMH’nin %24.3’üne ulaşan bütçe harcamalarında kriz sonrası alınan
önlemlerle, sadece iki yıllığına bir düşüş elde edilebilmiştir. Bütçe üzerinde yük oluşturan faiz
ödemelerinin yarattığı baskı ile bütçe harcamalarının GSMH içindeki payı, 1999 yılına dek
hızla tırmanarak %35.89’a çıkmıştır. Bütçe harcamalarını finanse edecek gelirler kaleminde
ise yükseliş aynı oranda gerçekleşmemiş, 1994 yılında GSMH’nin %19.17’si iken, beş yılda
%25.3 artarak 1999’da GSMH’nin %24.03’üne ulaşmıştır. 1994 yılı sonuna dek alınan
önlemlerle hedeflenenin üzerinde de olsa düşük bir bütçe açığı rakamına kavuşulmuş, ancak
1994’de %3.94 düzeyinden %20’lik artışla, 1999 yılında %11.86’ya kadar çıkmıştır (Tablo 6).

3.91
4.03
8.27
7.63
7.28
11.86

+146.193
+259.965
+259.530
+307.264
+2.281.636
+1.436.419

+3.8
+3.3
+1.7
+0.1
+4.3
+1.8

Tablo 6 : 1994-1999 Dönemi Bütçe Büyüklüklerindeki Gelişmeler (Milyon TL ve %)
(Kaynak: http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/1950-06/esg.htm)
5 Nisan Kararları çerçevesinde kamu gelirlerini artırmaya yönelik olarak Net Aktif
Vergisi, Ekonomik Denge Vergisi, Ek Emlak ve Ek Motorlu Taşıtlar Vergileri ile kamu
açıklarının kapatılmasına ve talebin aşağı çekilmesine çalışılmıştır. Getirilen ek vergilerin
etkisi ile vergi gelirlerinin GSMH’ye oranı %15.1 düzeyinde gerçekleşmiş, bütçe gelirleri ise
GSMH’nin %18’ine yükselmiştir (Tablo 6).
Finansal serbestleşme sürecinde, hem reel üretim sektöründe hem de bankacılık
sektöründe uygulanan politikalarla, döviz bazında borçlanmak cazip hale gelmiştir. Faiz-kur
makasından yararlanılarak sağlanan kısa vadeli fonlarla yüksek getirili iç borçlanma
senetlerinin satın alınması kazançların büyük bölümünün bu yönden elde edilmesini
sağlamıştır.

14.1.4. 2000-2007 Dönemi: Kasım 2000, Şubat 2001 Krizlerinden 2008
Küresel Krizine
1998 yılı ortasında IMF ile yapılan görüşmeler ve 18 aylık Yakın İzleme Anlaşması
sonrasında, 1999 Aralık ayında bir stand-by anlaşması imzalanarak, Enflasyonla Mücadele
Programı açıklanmıştır.
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Ancak burada her istikrar programında Türkiye’nin alışık olduğu hedeflerden birine,
kamu gelirlerinin arttırılması hedefine ulaşılması açısından önemli bir farklılık göze
çarpmaktadır. Farklılık, kamu gelirinin olağan gelir kalemi olan vergi gelirlerinin bir reforma
tabi tutulması, 1980 dönüşümü ile beraber oluşan vergi tabanında daralmanın aşılması,
sermayenin vergilendirilerek tabanın genişletilmesi yerine, özelleştirmenin yaygınlaşmasının
hedeflenmesinde değildir. Bu kez farklılık, daha önceki programlarda verimli olmayan ve
kamuya yük oluşturan kuruluşlarının özelleştirme kararının açıklanması iken Enflasyonla
Mücadele Programı’nda salt gelir sağlamak amacıyla bu kuruluşların satılması hedeflenmiştir.
Programın unsurlarından biri olarak döviz çapası kullanılmış, 2000 yılında $, Euro’ya
karşı değer kazandığından, TL’de aynı yönde gelişim oluşmuştur. Döviz sepetinde düzenleme
yapılmamış, TL değer kazanmış, ithalat cazip hale gelmiş ve ihracat zorlaşmıştır. Ayrıca
Merkez Bankası’nın para basımının sınırlandırılması çerçevesinde fiyat istikrarı amacına
odaklanan böyle bir kurulun sermaye hareketlerini sterilize edememek, ulusal paranın aşırı
değerlenmesini önleyememek gibi zayıf yanları ortaya çıkmış, ekonomiyi sermaye
hareketlerinin risklerine açık hale getirmiştir.

İhracat
(Milyon $)

İthalat
(Milyon $)

Enflasyon
(%)

39.03 54.503.0 27.775.0
68.53 40.410.0 31.334.0
29.75 51.554.0 36.059.0
18.36 69.340.0 47.253.0
9.32 97.540.0 63.167.0
7.72 116.774.0 73.476.0
9.65 139.576.0 85.535.0
8.39 170.057.0 107.213.0

Ortalama
Dolar Kuru
(TL / $)

3.049 6.3
2.720 -9.5
2.896 7.9
3.025 5.9
3.281 9.9
3.401 7.6
3.527 6.0
4.5

Dış Ticaret
Dengesi
(Milyon $)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Büyüme

Kişi Başı
GSMH ($)

Program uygulamaya konduktan kısa bir süre sonra, enflasyonda kısmi başarı elde
edilmiş, enflasyon oranı %39’a gerilemiş, büyüme oranı ise bir önceki yıldaki küçülmeden
sonra, %6.3 oranına ulaşmıştır. Ancak uygulanan döviz ve faiz politikasının bir sonucu olarak
ithalatta bir önceki yıla oranla %34’lük artışın etkisi ve ihracatın artmaması sonrasında, dış
ticaret açığı bir önceki yıla oranla %90 oranında artmış, 26,7 milyar $’a yükselmiştir (Tablo
7).

(26.728.0)
(10.065.0)
(15.495.0)
(22.087.0)
(34.373.0)
(43.298.0)
(54.041.0)
(62.844.0)

623.704.0
1.225.411.8
1.505.839.5
1.493.067.8
1.422.341.2
1.3408.0
1.4311.0
1.3015.0

Tablo 7 : 2000-2007 Dönemi Ekonomik Göstergelerdeki Gelişmeler (Kaynak: 2000-2002
yılları için http://ekutup.dpt.gov.tr/ ekonomi/gosterge/tr/1950-06/esg.htm, 2002 Yılı sonrası
için Maliye Bakanlığı, SGB, Temel Ekonomik Göstergeler, Kişi Başı GSMH için DPT, 2008
Yılı Yıllık Program’daki veriler kullanılarak hazırlanmıştır)
Sıkı para politikası ve Merkez Bankası’nın piyasaya kural gereği likidite verememesi,
faiz oranlarını yükseltmiştir. Bu durum, devlet iç borçlanma senetlerine sahip bankaların
zararına yol açmış, likidite sıkıntısı giderek endişe verici olmaya başlamıştır. Ayrıca bazı
bankaların TMSF’ye devir alınacağına dair spekülasyonlar sonucu bankalar, birbirlerine olan
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kredi kanallarını kapayarak daha yüksek faizle fon bulma yollarını aramıştır. Tümüyle duran
DİBS ikincil piyasa işlemlerinden kaçan kısa vadeli sermaye, TL’den dövize yönelmiş ve
yurtdışına çıkmıştır. Yabancı yatırımcıların bu tepkisi ile döviz talebi de artmış, giderek
değeri düşen hazine bonoları, yurt dışından alınan borçlara karşılık teminat olabilme özelliğini
kaybetmiş, bu yolla bankalar dışarıdan aldıkları dış borçları ödemek zorunda kaldıklarından
döviz ve dolayısıyla TL taleplerini de arttırmışlardır. Piyasaya verilen TL likiditesinin dövize
dönüştürülmesi dövize hücum olarak nitelendirilmiştir. Hazine’nin iç piyasadaki
borçlanmasının yanı sıra dış piyasadan borçlanmasında da olumsuzluklar çıkmış ve iç
borçlanma dış borçlanma ile ikame edilince, Hazine’nin dış piyasalara ihraç ettiği tahvillerin
faizleri de yükselme eğilimine girmiştir.

13.264.885
29.036.095
40.090.026
40.204.415
30.300.001
8.116.629
4.642.603
13.883.438

36.86
45.14
42.06
39.38
32.88
30.03
30.93
31.45

26.39
28.88
27.48
28.11
25.81
28.37
30.13
29.31

Faiz Dışı
Denge
/GSMH

Bütçe Açığı

33.440.143
51.542.970
75.592.324
100.250.427
110.720.859
137.980.944
173.483.430
189.617.246

Faiz Dışı
Denge

Bütçe
Gelirleri

46.705.028
80.579.065
115.682.350
140.454.842
141.020.860
146.097.573
178.126.033
203.500.684

Bütçe Açığı
/GSMH

Bütçe
Harcamaları

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Bütçe
Harcamaları
/GSMH
Bütçe
Gelirleri
/GSMH

Yıllar

Likidite krizinden sonra bütçe açığının GSMH’ye oranı %16.26’ya, bütçe
harcamalarının GSMH’ye oranı %45.14’e yükselmiştir (Tablo 8). Bu duruma etki eden en
önemli faktör, borçlanmanın yükselen faiz maliyeti nedeniyle bütçe üzerinde yarattığı
olumsuzluk olmuş ve bütçeler esnekliğini kaybetmiştir. 2000 yılında bütçe harcamaları içinde
faiz ödemelerinin payı %43.5’den ertesi yıl %50.6’ya (Tablo 8), GSMH içindeki payı ise
2000 yılında %17.5’den ertesi yıl %24.5’e yükselmiştir. Bütçe gelirleri ise GSMH’nin sadece
%9.4 oranında artabilmiş, bu durum bütçe açığının GSMH içindeki oranını bir önceki yıla
oranla %55.3 oranında yükselterek %16.26’ya ulaşmasında etkili olmuştur (Tablo 8). Ancak
bu kez Şubat 2001’de olumsuz bir siyasi gelişme, ikinci bir spekülatif atağın başlamasına
neden olmuştur. Dövize yönelik talepte patlama yaşanmış, 19 Şubat’ta 7,6 milyar $’lık döviz
talebi gerçekleşmiştir.

10.47
16.26
14.58
11.27
7.07
1.66
0.8
2.14

+7.174.977
+12.026.131
+11.780.633
+18.404.773
+26.188.489
+37.562.903
+41.320.106
+34.000.269

+5.7
+6.4
+6.3
+5.2
+6.1
+7.7
+7.2
+5.3

Tablo 8 : 2000-2007 Dönemi Bütçe Büyüklüklerindeki Gelişmeler (Kaynak: 2000 yılı
için http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/1950-06/esg.htm, 2001-2007 yılları arası için
BÜMKO, Temel Ekonomik Büyüklükler ve Hazine
Müsteşarlığı,http://www.hazine.gov.tr/sta/gosterge/VI-kamumaliyesi/VI_10_2.xls deki veriler
kullanılarak hazırlanmıştır)
Görüldüğü üzere 1989 yılında sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, yüksek faizdüşük kur politikası uygulamaları, birçok ekonomik soruna yol açmıştır. TL’nin değerlenme
süreci, aynı zamanda ithal malların fiyatları üzerinden enflasyonun düşmesi yönünde de baskı
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yapmıştır. Ancak büyümenin ve TL’nin değerlenmesinin uyardığı ithalat talebi, pahalılaşan
ihracat, cari işlemler açıklarına yol açmıştır. Bu süreç, yüksek faizlerle borçlanma eğiliminin
ortaya çıkmasına, ithal sermaye mallarının fiyatlarını düşürerek özel sektör yatırımlarını
uyarmasına, ekonominin kısa vadeli sermaye açısından bir cazibe merkezi olmasına neden
olmuştur. Sermaye girişi, gerek cari işlemler açıklarının gerekse kamu finansmanının
sağlanmasında etkili olmuş, öte yandan sermaye girişi ile ülke içinde artan döviz rezervi,
TL’nin değerlenmesine yol açmıştır. Ancak sermaye hareketlerinin kısa vadede büyüme,
enflasyon, TL’nin değeri üzerindeki pozitif etkileri, uzun vadede dünya ekonomisinde bir risk
algılaması nedeniyle geldiği ülkeyi terk edebildiği ve ekonomileri ciddi krizlerle baş başa
bırakabildiği de görülmüştür. 1994 ve 2000/2001 krizleri ile sermaye çıkışı arasında bağlantı
kuran ve krizleri bu bağlamda açıklayan literatür oldukça geniştir (Yeldan, 2001; Boratav,
1993; Akyüz, 1993; Kazgan, 1988 ve 2004; Pekin, 2006; Kepenek ve Yentürk, 2005; Ertuna,
2005 ve 2007; Akbulak v.d., 2004; Şahin, 2006; Özer, 2001; Yılmaz ve Yılmaz, 2007;
Parasız, 2001; Toprak, 2001; Uygur, 2001 v.d.).

14.1.5. 2008-2013: Küresel Kriz ile Geçen Yıllar
2008 yılından bu yana devam eden krizi, küresel kapitalizmin uzun vadeli dinamikleri
çerçevesinde ele alan pek çok Keynesçi ve Marksist bilimciye göre, savaş sonrası yaşanan ve
kendisi de kimi özel başlangıç koşullarına bağlı olan büyük canlanma, 1970’lerin başlarında
sona erdiğinde gerçekleşmesi gereken ayarlamaların ertelenip durması nedeniyle resesyon bu
denli şiddetli hale gelmiştir. Brenner ve başka bazı araştırmacılar da günümüz krizini,
1970’lerin devamı olarak görürler. Otuz yıldan uzun süredir devam eden, ancak belli kıymet
balonları ve finansal spekülasyonun genişlemesi yoluyla reel yatırımlar pahasına hasıraltı
edilebilmiş bir üretim fazlası krizinin yaşandığı görüşündedirler.
2007 yılında, diğer krizlerden farklı olarak, bu kez gelişmiş bir ülke olan ABD’de baş
gösteren kriz, büyük oranda diğer gelişmiş ülkelerin finansal ve reel ekonomik sistemini etkisi
altına almış, küreselleşme ile beraber ülkeler arası artan entegrasyon sonucu kriz, dünya
piyasalarına hızla yayılmıştır.
IMF’ye göre küresel krizin tohumları, son yıllardaki yüksek büyüme ve düşük faiz
ortamında atılmıştır. Buna göre, yüksek büyüme ve düşük faiz, aşırı iyimserliğe ve risk alma
eğilimine yol açmış ve piyasa disiplini, finansal düzenleme, makroekonomik politikalar ve
küresel gözetim alanlarında çeşitli aksamalar oluşmuştur. Ayrıca küresel krizin ortaya
çıkışında asimetrik bilgi kaynaklı, ahlaki tehlike ve ters seçiş sorunları da etkili olmuştur.
FED’in düşük faiz politikası ortamında, küresel finansal sistem hızla genişleyerek yeni
finansal araçlar yaratmıştır. Uzun vadeli konut finansman sisteminde düşük, ancak değişken
faizli mortgage kredilerinin hacmi artmış artan konut talebi ve konut fiyatlarında suni artışlar,
piyasada asimetrik bilgiye neden olarak eşik altı kredi notuna sahip tüketiciler bu alana
çekilmiştir. İpotekli konut kredisine yoğun talep, konut piyasasında fiyatların olağanüstü
yükselmesine ve bir fiyat balonu oluşmasına sebep olmuştur.
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Hızlı kredi genişlemesi, eşik altı kredilerin payının tüm kredilere oranla artışı ve
FED’in faiz artırımı sonrasında gayrimenkul piyasasının 2006’da doygunluğa ulaşarak
durgunluk içine girmesi ile konut fiyatlarında gerileme başlamıştır.
ABD’de konut kredilerinin geri ödenememesi sonucu milyonlarca kişinin konutlarına
bankalar tarafından el konulmuş, bu şekilde oluşan konut arzı fazlası, önce konut fiyatlarını,
ardından artış hızını düşürmüştür. Geri dönmeyen krediler nedeniyle finansal kurumlar kredi
arzını daraltmaya başlamış, konut talebi ve fiyatları daha da gerilemiş, patlayan balon
sönmüştür.
Menkul kıymetlerin fiyatlarında yaşanan hızlı düşüşler, bu alana yatırım yapmış her
ülkeden yatırımcıyı etkilemiş, küresel para piyasalarında başlayan bu kriz hızlı bir şekilde
yayılarak ABD ve Avrupa’da kredi daralmasına neden olmuştur. Eylül’ün ikinci haftasında
ABD ve dünyada birçok finansal merkezde tahvil ve kredi piyasaları çökmüş, ticari tahvil
fonlaması daralmış, hisse senedi fiyatları ciddi şekilde düşmüştür. Ekonomideki belirsizlikler,
ödemelerin güçlülüğünü arttırmıştır.
2007 yılında gelişmiş ekonomilerin büyüme oranı %2,8 iken 2009 yılında %3,5’luk
küçülme yaşanmıştır. Yine 2007 yılında gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranı %8,7’den
2009 yılında büyüme oranları %2,7’ye gerilemiştir. Öte yandan kriz küreselleşip Avrupa’ya
sıçradığında krizin ilk göstergelerinden biri, büyüme oranlarında düşüş olmuştur. 2009 yılında
Avrupa Birliği yüzde 4,5, Euro Alanı da yüzde 4,4 oranında küçülmüştür. Euro Alanı’nın
2011 yılı büyüme oranı %1,4’lük büyüme ve 2012 yılı için ise %0,4’lük küçülmedir. Euro
Alanı, henüz günümüze dek büyümeye geçememiştir.
Krizden en çok etkilenen Avrupa Birliği’nde kamu maliyesi göstergelerindeki
bozulmalar, Maastricht kriterlerinin defaten ihlaline neden olmuştur. Bütçe açığının ülke millî
gelire oranı son altı yılda %4,2 iken, Euro Alanı’nda %3,7’dir. 2009 yılında Euro Alanı
ortalaması %6,4 olarak gerçekleşen bütçe açığı millî gelir rasyosu, Avrupa Birliği’nde ise
%6,9 olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında Avrupa Birliği brüt kamu borç stoku/millî gelir
oranı yüzde 62,2 iken, Euro Alanı için yüzde 70,2 olarak gerçekleşmiştir. Euro Alanı’nda brüt
kamu borç stokunun millî gelire oranı 2011 yılı seviyesi olan yüzde 88’den 2012 yılında
yüzde 92,7’ye, Avrupa Birliği ortalamasında ise 2011 yılında yüzde 83’den ertesi yıl yüzde
87’ye yükselmiştir.
Avrupa Birliği verilerine göre, Avrupa borç krizinde PIIGS (Portekiz, İrlanda, İtalya,
Yunanistan ve İspanya) ülkelerinin önemi büyük olmuştur. Kriz öncesi brüt kamu borç stoku
millî gelirin %107’si olan Yunanistan’da 2013 yılında söz konusu oran %175’e çıkmıştır.
Birliğin güçlü ekonomilerinden İtalya’da brüt kamu borç stokunun millî gelire oranı 2007
yılında %103’den 2013’de %132’ye çıkarken, aynı zaman diliminde İrlanda’da %25’den
%123’e, İspanya’da %36’dan %91’ye tırmanmıştır. PIIGS ülkeleri dışında Almanya’nın 2013
yılı brüt kamu borç stoku/GSYH %81 ve İngiltere’nin ise %95’dir.
Avrupa Birliği dışında, ancak aday durumundaki Türkiye de, küresel sistemin bir
parçası ve Birlik ile yakın ekonomik ilişkileri nedeniyle küresel krizden etkilenmiştir. 2001
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krizinden çıkış politikaları ile beraber, ekonominin istikrarına yönelik atılan olumlu adımların
yarattığı beklenti yönetiminin en üst noktada olduğu küresel kriz patlak vermiştir. Krizin teğet
geçme söylemleri bir yana, ülkemiz makroekonomik değişkenleri ve kamu maliyesi
büyüklükleri üzerindeki etkiler şu şekildedir:

14.1.5.1.
Gelişmeler

2008-2013

Dönemi

Makroekonomik

Göstergelerdeki

Türkiye krizin etkilenme kanalları; dış ve iç talep daralması, dış kredi azalışı ve
ekonomiye durulan güvenin azalması şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu durum büyüme, işsizlik,
dış ticaret gibi pek çok değişken üzerinde yıpratıcı etkiler bırakmıştır.
Kriz öncesinde kamu kesiminde seçimler nedeniyle harcamacı yapı, ayrıca
Cumhurbaşkanlığı tartışmalarıyla yaşanan belirsizlik ortamında özel tüketim harcamaları
kısılmış, kamu tüketim harcamalarında da yüksek oranlı artışlar yaşanmıştır. Kriz süresince de
kamu, tüketimini daraltmamıştır. Öte yandan Türkiye’de küresel krizin etkileri 2008 yılı ilk
çeyrekten itibaren iç talep göstergelerinde kendini göstermeye başlamıştır. 2008’in ilk
çeyreğinde bir önceki yıla oranla yüzde 10’luk azalış gösteren özel tüketim azalışı, alınan
önlemlerin etkisiyle 2010’da toparlanarak bir önceki yıla oranla yüzde 6,7 oranında artış
göstermiştir.

Büyüme

Enflasyon (%)

İthalat
(Milyon $)

İhracat
(Milyon $)

Dış Ticaret
Dengesi
(Milyon$)

Ortalama
Dolar Kuru
(TL / $)

2008
2009
2010
2011
2012
2013*

Kişi Başı
GSYH ($)

Büyümenin iç dinamikleri olan kamu ve özel kesim tüketim alışkanlıklarındaki
değişim, büyüme oranlarına da olumsuz bir şekilde yansımıştır. Türkiye ekonomisi 2008
Ekim’inden itibaren krizden olumsuz etkilemeye başlamıştır. 2009 yılının ilk çeyreğinde
sanayi üretimi %40 gerilemiş, işsizlik oranı %15’in üzerine çıkmış ve ekonomi 2009 yılında
%4,7 oranında daralmıştır. 2011 yılında yüzde 8,8 büyüyen ekonomimiz, 2012 yılında yüzde
2,2 oranında büyüyebilmiştir. 2013 yılında çeyrekler itibarıyla önce 3, 4,5 ve 4,4 oranlarında
yaşanan büyüme sonucunda, 2013 üç çeyreklik büyüme rakamı, yüzde 4 olarak açıklanmıştır
(Tablo 9).

10.438
8.559
10.022
10.466
10.497
10.818

0.7
-4.8
9.2
8.8
2.2
4.0

10.1
6.5
6.5
10.5
6.2
7.4

201.964
140.928
185.544
240.842
236.545
251.500

132.027
102.143
113.883
134.907
152.462
153.500

- 69.936
- 38.786
- 71.651
- 105.935
- 84.083
- 98.000

1.2929
1.5471
1.5004
1.6700
1.7925
1.9013

Tablo 9 : 2008-20013 Dönemi Ekonomik Göstergelerdeki Gelişmeler (Kaynak: T.C. Maliye
Bakanlığı, TCMB, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜİK)
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Krizin etkilerinin hissedilmeye başlandığı 2007 yükselme pozisyonu alan enflasyon
oranı, 2009 yılında küresel daralmanın etkisiyle dünya genelinde enflasyon düşerken 2009 ve
2010 yıllarında %6,5 olarak gerçekleşmiş, 2011 yılında %10’un üzerine çıkmaya başlayan
enflasyon oranı, 2012’de ekonomik faaliyetlerin yetersizliği ve özel sektör ücretlerindeki
kesintiler nedeniyle fiyatlar aşağı yönlü baskılanmış, %6’ya gerilemiştir. 2013 yılı TÜFE
%5,3 olarak programlanmış, 2013 yılında ilk üç çeyreklik gerçekleşme, %7,4 olarak
gerçekleşmiştir (Tablo 9).
Küresel krizin Avrupa yayılmasının ihracatının yaklaşık yarısını AB’den
gerçekleştiren Türkiye için, ihracat performansına yönelik olumsuz etkileri fazlaca
hissedilmiştir. Genel olarak AB ülkelerine olan ihracatımız 2008 yılında 51,5 milyar dolar
seviyesinde iken, krizin etkisiyle 37,9 milyar dolara gerilemiştir. Öte yandan AB 27 ile olan
ihracat, 2007 yılında bir önceki yıl değişimi %25, 2008’de bir önceki yıla oranla %5 artarken,
2009 yılında %26 oranında azalma kaydetmiştir. Aynı yıl toplam ihracattaki azalışın hemen
hemen aynı düzeyde olması, ihracatımızda birliğin önemini bir kere daha ortaya
çıkarmaktadır.
2009 yılının ilk aylarından başlayarak hızlı bir bozulma eğilimine giren dış ticaret
dengesi, 2008 yılı sonunda %100'e yaklaşan ihracatın ithalatı karşılama oranını, 2011 üçüncü
çeyrekte %50'lere kadar geriletmiştir. 2011 son çeyrekte, döviz kuru düzeltmelerinin sağladığı
şokla %50'nin üstüne çıkan karşılama oranının, daha yüksek değerlere çıkıp çıkamayacağı
bilinmemektedir. Son yıllardaki büyüme performansına önemli katkı yapan ihracattaki bu
düşüş, üretim ve istihdamı olumsuz etkilemiştir.
TÜİK verilerine göre, 2008 yılından 2009 yılına ihracattaki düşüş, bir önceki yılın
aynı dönemine göre birinci çeyrekte %26, ikinci çeyrekte %33 ve üçüncü çeyrekte ise %30
dolayında azalış göstermiştir. Söz konusu her üç çeyrek büyüme oranlarının da eksi olduğu
dönemlerdir. Büyümenin ivmelendiği 2010 yılında ihracatın bir önceki yıla göre değişimi
birinci çeyrekte %7, ikinci çeyrekte %22, üçüncü çeyrekte %6 ve son çeyrekte %10 artış
yönünde olmuştur.

14.1.5.2. 2008-2013 Dönemi Bütçe Büyüklüklerindeki Gelişmeler
TÜİK, 2008 yılının Mart ayında, millî gelir hesaplarının güncelleme çalışmalarını
tamamlayarak 2007’den itibaren millî gelir rakamlarını çok farklı bir seviyeye oturtmuştur.
Bu hesaplama değişikliği ile, 2006 yılından 2007 yılına millî gelir artışı %31,6 olarak
gerçekleşmiştir. Bütçe büyüklükleri de millî gelire oran olarak farklılaşmıştır.
Eski millî gelir rakamlarına göre 2007 yılında bütçe açığı 13.883 bin TL ile millî
gelire oran olarak % 2,14’ü iken, 2008 yılında 17.432 bin TL ile millî gelirin sadece %1.8’i
olarak hesaplanmıştır. 2007 yılında eski millî gelir hesaplaması ile bütçe harcamaları/GSYH
oranı %31,4 iken, hemen ertesi yıl güncellenen millî gelir ile söz konusu oran, birdenbire
%23,9’a inmiş görünmektedir.
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Türkiye’de küresel krizle beraber, kamu harcamalarında ilave artışlar ve vergi
indirimlerine kadar bir dizi mali canlandırma paketleri uygulamaya konmuştur. Bu
önlemlerden bazıları şunlardır: Dış likidite sıkıntısını aşabilmek amacıyla Varlık Barışı
düzenlemesi ve vergi kolaylıkları hayata geçirilmiştir. İstihdam kayıplarının önüne
geçebilmek için kısa çalışma ödeneği ve işsizlik sigortası ödeme koşulları iyileştirilmiş, iş
gücü maliyetlerini düşürmek amacıyla ve istihdam imkanlarını arttırmak amacıyla işveren
sigorta primini düşürücü düzenlemeler yapılmıştır. Özel sektörü desteklemek amacıyla
Eximbank ve KOSGEB’e transferler yapılmış, mahalli idarelere aktarılan kaynaklar
arttırılmış, GAP ve diğer altyapı projelerine de ek kaynak sağlanmıştır. Ayrıca krizden önemli
oranlarda etkilenen sektörlerde çeşitli vergi indirimlerine gidilmiş, vergi borçlarının yeniden
yapılandırılmaya gidilmesine imkan tanınarak krizin sosyal ve ekonomik etkileri
hafifletilmeye çalışılmıştır.
2009 yılı Ocak-Kasım döneminde faiz giderleri 2008 yılının aynı dönemine göre
%6.9; faiz dışı harcamalar ise %22.3 artmıştır. Bütçe harcamaları içinde en büyük kalem cari
transferlerdir. 2009 yılında bütçe harcamalarında en hızlı artan kalem de %33.9 ile cari
transferler olmuştur. En önemli ikinci kalem olan personel giderlerindeki artış ise %14.7
olmuştur.
Cari transfer giderlerinin kompozisyonuna bakıldığında, ilk on bir aylık dönemde
sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri en hızlı artış %57.6 ile bu artışa etkili olmuştur.
Bu artışta, ekonomik krizle bağlantılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim gelirleri
tahsilatındaki yavaşlama ve 2008 yılı Kasım ayından itibaren uygulamaya konan sosyal
güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi etkili
olmuştur. Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri ve mahalli idare
payları da hızla artan diğer kalemler olmuştur. Faiz hariç giderler kalemi altında yer alan bir
diğer başlık olan sermaye giderleri %5.2’de kalırken sermaye transferleri %14.8 oranında
artmıştır.
2009 yılında bütçe gelirlerindeki azalışta, özellikle ithalatta meydana gelen daralmaya
paralel olarak İthalde Alınan KDV’de %17 oranındaki azalış etkili olmuştur. Öte yandan,
Gelir Vergisi de yine geçen yılın aynı dönemine göre %3.4, harçlar %8.7 azalma göstermiştir.
Öte yandan, Kurumlar Vergisi’nde %6.3, BSMV’de %10.8, Dahilde Alınan KDV’de %11.4,
Damga Vergisi’nde %0.8 ve ÖTV’de %2.6 oranında artış meydana gelmiştir. Krizden çıkış,
dünya ekonomisinde olduğu gibi Türkiye’de de vakit alacaktır. Dış talebin büyümeye katkısı
sınırlı olurken yüksek işsizlik iç talep artışını kısıtlayacaktır.
Türkiye’de küresel krizle geçen yıllarda, bütçe performansı değerlendirildiğinde, bütçe
harcamalarının millî gelir içindeki payı 2008 yılında %23,9’dan, ertesi yıl kamu harcamalarını
arttırıcı uygulamalar ile %28,2’ye çıkarken, bütçe gelirlerinde artış, gerek negatif büyüme
gerekse vergi indirimi politikaları sonucu sınırlı kalmış ve bütçe açığının büyümeye başladığı
yıllar yaşanmıştır.
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Küresel krizin başlangıcında, millî gelire oran olarak %1,8 olan bütçe açığı, 2009’da
%5,5’e çıkmıştır. Aynı yıl faiz dışı dengenin sağlandığı, bir başka deyişle, faiz giderlerinin
bütçede yarattığı baskı sonucu, faiz dışı fazla edilemeyen bir yıl olmuştur (Tablo 10).
2008 yılında bütçe açığını belirleyici harcama kalemi, bütçedeki payı %22 ile faiz
giderleri olmuştur. 2009 yılında ise, bir önceki yıla oranla yaklaşık %10’luk artış sergileyen
cari transferlerdir (Tablo 11).
2010 yılında ortalama %8,8 büyüyen ekonomi ve uygulaması sonlandırılan mali
canlandırma paketleri, bütçe harcamalarında 2009 yılına oranla millî gelire oran olarak yüzde
5’lik azalışın yaşanmasını sağlamıştır.
2009 yılında bütçe harcamalarının millî gelire oranı %26,8, bütçe gelirlerinin millî
gelire oranı ise, %23,1 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılına gelindiğinde bütçe harcamalarında
bir önceki yıla göre yaşanan %10’luk azalış sonucunda bütçe açığında kriz öncesi düzeylere
gelinebilmiştir (Tablo 11).
2011 yılına oranla daha düşük büyüme performanslarının yaşandığı 2012 ve 2013
yıllarında, bütçe harcamalarındaki artışa, bütçe gelirlerindeki artış da eşlik etmiş, bütçe
açığının millî gelire oranı, 2012’de %2,1 ve 2013’de %1.2 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 11).
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17.432
52.761
40.081
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Harcamaları
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Gelirleri
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Yıllar

Bütçe harcamalarının dağılımı içerisinde, son iki yılda personel giderlerinde değişiklik
olmamış, ancak her yıl bir önceki yıla oranla %3’lük artış sergileyen cari transferler kalemi,
2013 yılında bütçenin %36.7’sine kadar ulaşmıştır (Tablo 11).

33.229
440
8.217
24.448
19.004
31.537

3.5
0.0
0.7
1.9
1.3
2.0

Tablo 10 : 2008-20013 Dönemi Bütçe Büyüklüklerindeki Gelişmeler (Milyon TL ve %)
(Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı, BÜMKO * Gerçekleşme Tahmini)
2009 yılında ise, küresel kriz kamu maliyesi performansını önemli ölçüde olumsuz
etkilemiştir. 2009 yılı Ocak-Kasım dönemi Merkezi Yönetim Bütçesi 46 milyar 356 milyon
TL açık vermiş ve 2008 yılının aynı dönemine göre %460.4 oranında artış kaydetmiştir. Öte
yandan 2009 yılı Ocak-Kasım döneminde faiz dışı denge 2008 yılının aynı dönemine oranla
%85.7 oranında azalma kaydederek 5 milyar 803 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.
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2009 yılı on bir aylık kümülatif bütçe uygulama sonuçları büyümedeki daralmaya
paralel ve reel sektörü destekleme amaçlı yapılan indirimlerin de bir sonucu olarak vergi
gelirlerinde düşüşe işaret etmektedir. Öte yandan, harcamalar ekonomik daralmadan bağımsız
olarak bütçede öngörülen düzeylerde gerçekleşmiştir.

2008
21,5
2,8
10,8
22,3
31,0
8,2
1,4
2,0
0,0

Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi
Mal ve Hizmet Alımları
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler

2009
20,9
2,7
11,1
19,8
34,3
7,5
1,6
2,1
0,0

2010
21,2
3,8
9,9
16,4
34,6
8,8
2,3
3,0
0,0

2011
23,3
4,1
10,4
13,5
35,1
9,8
2,2
1,7
0,0

2012
23,9
4,1
9,1
13,4
35,8
9,5
1,7
2,6
0,0

2013*
23,9
4,1
9,0
12,4
36,7
9,9
1,8
2,2
0,0

2014**
25,2
4,3
8,6
11,9
37,5
8,4
1,5
1,8
0,8

Tablo 11 : Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Bütçe İçindeki Pay %) (Kaynak: T.C.
Maliye Bakanlığı, BÜMKO, * Gerçekleşme Tahmini, ** Program)
Tablo 12, bütçe gelirlerinin, bütçe içindeki dağılımını göstermektedir. 2008-2013 arası
bütçe gelirlerinin en temel kalemi yine vergi gelirleri olmakla birlikte, 2008 ve 2009
yıllarında, vergi indirimleri yoluyla genişletici maliye politikası sonucu bütçe finansman gücü
zayıflamıştır. Aynı yıllarda vergi dışı gelirlerde artış yaşanarak, bütçe finansmanı sağlanmaya
çalışılmıştır.
2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014**
Vergi Gelirleri
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Vergi Dışı Gelirler
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Tablo 12 : Bütçe Gelirlerinin Dağılımı (Bütçe İçindeki Pay %) (Kaynak: T.C. Maliye
Bakanlığı, BÜMKO, * Gerçekleşme Tahmini, ** Program)
Bütçe açığının millî gelire oran olarak konumu (Grafik 1), bütçe harcamalarının bütçe
gelirlerinin üzerinde gerçekleştiği dönelerde ve/veya millî gelirde düşüş yaşanmasıyla yukarı
doğru eğim alır. Henüz 2001 ve 2002 yıllarında bütçe açığının millî gelire oranının %1516’lık oran olduğu yıllarda bütçe açığı, 2008 yılında küresel krizin etkilerini önlemeye
yönelik atılan adımlarla %5,5 seviyelerini görmüştür. Krizle birlikte yaşanan yıllarda, mali
disipline odaklanılması sayesinde, günümüzde bütçe açığı millî gelire oran olarak %1.2’ye
indirilmiştir (Grafik 1).
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Grafik 1 : Bütçe Açığının Seyri (GSYH’ye Oran)

14.2. 1980 – 2007 Dönemi Kamu Kesiminde ve Finansmanında
Gelişmeler
Ülkemizde 1980 sonrası dönemde kamu kesimi açıklarına yol açan çeşitli faktörler,
kamu kesimi genel dengesi içinde yer alan birimlerin borçlanma gereklerinde ve toplam kamu
kesimi borçlanma gereğinde hızlı artışlara neden olmuştur. Sonuç olarak görülecektir ki;
ülkemiz ekonomisi için ele alınan bu dönem açıkların ve borçluluğun hızla arttığı, borcun
bütçe üzerinde yarattığı faiz harcaması baskısının çeşitli dengeleri bozduğu, son yıllarda ise
borçlanma gerekliliğinin düşme eğilimine girdiği bir dönemdir.

14.2.1. Ekonominin Genel Dengesi İçinde Kamu Kesimi Genel
Dengesi ve Açıklar
Ekonominin genel dengesi içinde harcama-kaynak, tasarruf-yatırım alt dengeleri ile
ekonominin bütünü itibarıyla toplam kaynaklar, sabit sermaye yatırımı stok değişmeleri,
kamu ve özel kesim tüketimi, tasarruf ve yatırımları yer almaktadır (Öncel, 1993: 158). Bu
hâliyle genel denge, bir ekonomide kaynakların özel ve kamu kesimi arasında tüketime ve
tasarrufa nasıl dağıldığını ve dış kaynak kullanımını göstermektedir.
Kapalı ekonomilerde ekonominin genel dengesi içinde dış denge tanımlanmamakta
iken açık ekonomilerde iç ve dış ekonomik denge beraber genel dengeyi sağlamakta ve
ekonomide oluşacak örneğin iç dengesizlik durumu dış dengeyi etkilemektedir. Bu hâliyle bir
ülkenin iç ve dış ekonomik dengesinin birbirine eşit olması büyük önem taşımaktadır.
Denklemin kuruluş mantığı gereği, bir ülkenin iç ekonomik dengesinin verdiği açık miktarı,
dış ekonomik dengenin de o miktarda açık vermesine neden olmaktadır. Dolayısıyla iç
ekonomik denge açığı, dış ekonomik denge ile finanse edilmektedir.
Y=C+I+G+X–M
X – M = TA (Dış Ticaret Açığı)
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Y = C + I + G + TA
TA = Y – ( C + I + G )
Kapalı bir ekonomide S = I’dır ve tasarruf da gelirin tüketilmeyen kısmı olduğu için;
S=Y–C
S = I + TA – G
TA = (S – I ) + ( T – G )
Ekonominin genel dengesi açısından yıllar itibarıyla harcamaların kaynaklara oranla
fazla olması, dış tasarruf ihtiyacını göstermektedir. Bu nedenle genel dengede yer alan dış
kaynağın GSMH içindeki payı, aynı zamanda tasarruf-yatırım farkının bir sonucudur (Öncel,
1993: 161).
Türkiye’de ekonomideki toplam tüketim harcamalarının GSMH içindeki payı
itibarıyla dağılımında, özel kesim tüketim harcamalarının kamu kesimi tüketim
harcamalarından yaklaşık 5,5 kat daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. Kamu tüketimi 19871994 aralığında ortalama GSMH’nin %12.5’ini oluşturmuş, daha sonra 1997 yılına dek
azalarak (%10.7) 1994 yılı seviyesine geri dönülmüştür. 2001 kriz yılında son 20 yılın en
yüksek seviyesi olan %13.2 payına sahip olan kamu kesimi tüketimi/GSMH, günümüzde
%12.5 seviyelerinde olup en düşük paya sahip olduğu 1998 yılındaki %10.7 seviyesinden
oldukça uzaklaşmıştır (Tablo 12). Görüldüğü üzere kamu, tüketimini genişletmeyerek mali
disiplini sağlamaya çalışmıştır.
Ekonomide toplam yatırım harcamalarının GSMH içindeki payı yıllar itibarıyla
değerlendirildiğinde, özel yatırım harcamalarının kamu yatırım harcamalarından yüksek
gerçekleştiği görülmektedir. Kamu yatırımlarının GSMH içindeki payı 1987 yılında %9.1’den
azalarak 1993 yılında %3.3 ile en düşük düzeye ulaştıktan sonra, 2000 yılında %7.7 ile
1987’den sonra ikinci en yüksek düzeye ulaşmış, izleyen yıllarda düşerek söz konusu pay
2007 yılında %5.3 olarak gerçekleşmiştir. Özel yatırım harcamalarının GSMH içindeki payı
da 1987 yılında %13.3 oranından 1993 yılında %19.8’e kadar yükseldikten sonra, 1994 kriz
yılında %17.3’e gerilemiş, ikinci önemli düşüş yine bir kriz yılı olan 2001’de %10.6 olarak
gerçekleşmiştir. Krizi izleyen yıllarda artan özel yatırım/GSMH oranı 2007 yılında %19.2’ye
ulaşmıştır (Tablo 12).
Ekonominin genel dengesi içinde incelenebilecek önemli bir kalem olan tasarruf
harcamalarının GSMH içindeki payı yıllar itibarıyla değerlendirildiğinde, özel kesim
tasarruflarının GSMH içindeki payının kamu tasarruflarına ilişkin söz konusu orandan
oldukça farklılaştığı görülmektedir. Kamu tasarrufunun GSMH içindeki payı yıllar itibarıyla
azalma trendi içinde olmuş, 1993 yılında -%2.4, 2001 yılında da -%9.9’a kadar gerilemiştir.
Kamunun harcanabilir gelirleri ile kamu tüketim harcamaları arasındaki fark sonucu, kamu
tasarruf açığı artmıştır. 2005 yılı ve sonrasında kamu tasarruflarının GSMH içindeki payı
yükselebilmiştir. Özel yatırımların GSMH içindeki payı ise 1993 yılına dek artarak, 1993
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yılında %23.1’e kadar yükselmiş, izleyen yıllarda dalgalı seyrini sürdürmüş, 2002 yılı
sonrasında ise azalarak 2007 yılında %14.2 düzeyine ulaşmıştır (Tablo 12). Ancak yine de
ekonominin genel denge görünümü, 2000 yılı sonrası ekonominin temel sorunu hâline gelen
tasarruf açığını ortaya koymaktadır.
Ekonominin genel dengesinde en önemli kalemlerden olan ve dış tasarruf ihtiyacı ya
da dış açığa yönelik sonuç çıkarılabilen tasarruf-yatırım açığı, iç tasarruf toplamının
yatırımlar için yetersiz olduğu durumlarda dengenin oluşabilmesi için dış tasarrufların
devreye girdiğini göstermektedir.
Yıllar itibarıyla kamu tasarruf-yatırım farkının GSMH içindeki payı dalgalı bir seyir
izlemiş, 1987 yılındaki -%3.4 seviyesinden 1993 yılında %9.8 seviyesine kadar yükselmiştir.
Bir kriz yılı olan 2001’de söz konusu oran -%15.3’e kadar çıkmış, sağlanmaya çalışılan mali
disiplin ile 2007 yılında -%2.2’ye kadar düşürülebilmiştir. Özel kesimde tasarruf-yatırım
farkının GSMH içindeki payı 1987 yılındaki %1.5 oranından 1992’de %5.4’e yükselmiş, daha
sonra 1999 yılına kadar düşüş seyrini devam ettirmiştir. Özel tasarruf-yatırım farkı 1999’da
%9.2’ye, 2001’de %16.7’e kadar yükselmiş, 2007’de söz konusu oran -%4.9 olarak
gerçekleşmiştir (Tablo 12). Görüldüğü üzere ülkemizde özel kesim tasarruf-yatırım farkı 2001
yılında, GSMH’nin %16.7’sine kadar ulaşmıştır. Ancak son dört yıldır özel kesim tasarruf
yetersizliğini aşmıştır.
Ekonominin genel dengesi içinde yer alan önemli bir denge hesabı olan tasarrufyatırım dengesi, kamu ve özel kesim tasarruf-yatırım farklarından oluşmaktadır. Bu kapsamda
her iki fark, ekonominin dış kaynak ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Yıllar itibarıyla dış
kaynak/GSMH oranı dalgalı bir seyir izlemiş, krizlere giden yıllarda en üst seviyeye çıkmıştır
(Tablo 12).
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Dış Kaynak

1.8

Toplam Kaynaklar

101.8 99.5 99.3 103.3 102.3 102.1 106.4 100.1 103.1 103.3 103.9 101.1 103.3 106.0 97.4 98.6 101.2 104.4 105.4 104.8 105.8

-0.5

-0.7

3.3

2.3

2.1

6.4

0.1

3.1

3.3

3.9

1.1

3.3

6.0

-2.6

Kamu Harcanabilir Geliri 18.4

18.0 17.3 15.7

13.2

12.0

9.9

11.4

11.8

9.4

11.7

9.2

6.6

7.2

3.3

Kamu Tüketimi

12.7

12.5 12.6 12.3

12.5

12.8

12.3

12.4

11.6

11.0

10.7

11.1

12.4

12.1

Kamu Tasarrufu

5.7

5.5

4.7

3.4

0.7

-0.8

-2.4

-1.0

0.1

-1.6

0.9

-1.9

-5.7

Kamu Yatırımı

9.1

6.8

7.2

8.8

7.4

6.7

7.4

3.3

3.8

5.2

6.5

6.8

6.8

Kamu (Tas.-Yat.) Farkı

-3.4

-1.3

-2.4

-5.4

-6.7

-7.5

-9.8

-4.3

-3.7

-6.8

-5.6

-8.7

-12.5 -12.6

Özel Harcanabilir Gelir

81.6

82.0 82.7 84.3

86.8

88.0

90.1

88.6

88.2

90.6

88.3

90.8

93.4

Özel Tüketim

66.7

65.5 65.1 65.9

67.3

66.6

66.9

67.1

66.5

68.0

68.1

66.3

Özel Tasarruf

14.9

16.4 17.4 18.4

19.5

21.4

23.1

21.5

21.7

22.6

20.2

Özel Yatırım

13.3

14.6 14.4 16.2

15.0

16.0

19.8

17.3

21.1

19.1

Özel (Tas.-Yat) Farkı

1.5

1.8

4.2

5.4

3.4

4.2

0.6

3.5

3.2

2.2

-1.4

6.5

1.2

6.9

4.4

5.4

4.8

5.8

10.7

16

18.8

11.7

13.2 12.7 12.3

12

12

12.5

9.6

-4.9

-9.9

-6.2

-5.3

-1.3

4

6.2

2.1

7.7

5.5

6.3

4.8

4.2

5.3

5.2

3.6

-10.1 -5.4
15.3 12.5

-1.2

1.1

-1.5

92.8

96.7 93.5 93.1

89.3

84

81.2

87.6

67.0

67.6

69.4 68.2 68.5

67.7

69.8

71.4

73.7

24.6

26.4

25.2

27.3 25.3 24.6

21.6

14.2

9.8

13.9

18.5

16.9

17.2

18.5

10.6 15.4 18.7

22.3

19.7

18.6

18.9

1.7

7.6

9.2

6.7

16.7 9.9

-0.7

-5.5

-8.8

-5.0

5.9

Tablo 12: Ekonominin Genel Dengesi (GSMH’ye Oran)
(Kaynak: http://ekutup.gov.tr/rip/tr/Ekonominin_Genel_Dengesi.pdf, Hazine Müsteşarlığı, Hazine İstatistik Yıllığı, DPT İlgili Yıllar Yıllık
Programlar ve 9. Kalkınma Planı 2009 Yıllık Raporu, - 2007 yılı rakamı, yeni millî gelir hesaplamasına göre yapılmıştır)
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14.2.2. 1980 Sonrası Kamu Kesimi Genel Dengesi ve Açıklar
Ekonominin genel dengesi içinde kamu harcamalarındaki artışlar, toplam harcamaları
arttırarak üretim dengesini değiştirecek, vergilerde yapılacak bir artış ise kullanılabilir geliri
azaltarak toplam harcamaların azalmasına neden olacaktır (Öncel, 1993: 165). İşte kamu
harcamaları ve bunların finansmanında kullanılan vergiler ile para basma, iç ya da dış
borçlanma şeklindeki finansman kaynakları da ekonomide farklı makroekonomik sonuçlar
yaratmaktadır. O nedenle kamu kesimi genel dengesi, ekonominin genel dengesi içinde,
ekonomi üzerinde yaratacağı etkiler çerçevesinde önemli bir yere sahiptir.
Türkiye’de kamu kesimi genel dengesi içinde konsolide bütçe, KİT’ler, yerel
yönetimler, fonlar, döner sermayeler, sosyal güvenlik kuruluşları yer almakta, kamu kesimi
ekonomiye bu beş birim aracılığıyla dahil olmaktadır. Bu birimlerin denge içinde nispi
ağırlığındaki değişmeler, GSMH içinde kamu kesiminin payında meydana gelen değişmeleri
ve kamu kesiminin kaynaklarında meydana gelen değişmeleri etkilemektedir.
Kamu kesimi genel dengesi ve kamu kesimi açıkları, gelir-gider dengesinden öte,
ekonomi üzerinde etki yaratır. Özellikle vergi ve harcama şekilleri, toplam talep içinde farklı
etkiler meydana getirir. Kamu kesiminde yer alan birimlerin vergi, vergi dışı gelirleri, faktör
gelirleri ve fonları, kamu harcanabilir gelirini oluşturmaktadır. Kamu harcanabilir gelirinden
kamu tüketimi olan cari harcamaların çıkarılması ile kamu tasarruf rakamına ulaşılır, bu
tutardan da kamu yatırım harcamaları düşüldüğünde aradaki fark negatif ise, kamu kesimi için
gerekli olan iç ve dış tasarruf toplamı bulunabilir (Öncel, 1993: 165 ve Tablo 13A ve B).
Kamu kesimi genel dengesinde meydana gelen yapısal değişikliklerin önemli
görünümlerinden biri kamu kesimi kaynakları açısından incelenebilir. Kamu kesimi
kaynakları içinde genel olarak vergiler, vergi dışı normal gelirler, faktör gelirleri ve fonlar yer
almaktadır. Kamu kesimi finansmanında vergi gelirlerinin GSMH’deki payının 1980
ortalarına dek azaldığı, izleyen yıllarda arttığı görülmektedir. Vergilerin payındaki artışa
esasen dolaylı vergilerin payındaki artış katkı sağlamıştır. Kamunun vergi dışı normal
gelirlerinin önemi, 1986-2000 aralığında azalsa da bu yıldan itibaren tekrar önemli kamu
kaynağı olmaya başlamıştır. Sosyal fonların değeri, incelenen yıllar itibarıyla (-) değerini
korumuş, faktör gelirleri ise 1988’e kadar artmış, izleyen yıllarda azalmıştır (Tablo 13A ve
B).
Türkiye’de kamunun tasarruf açığı ile borçlanma gereği arasında önemli oranda farklılık
vardır. Bu farka sermaye transferleri ve stok değişim fonu etki etmektedir. Sermaye transferleri
kriz yılları hariç bütün yıllar negatif değerli olmuştur. Bunun nedeni servet vergilerinin çok
düşük olması nedeniyle sermaye çıkışlarını karşılayamıyor olması (Önder ve Kirmanoğlu,
1994: 36), olabilir (Tablo 13A ve B).
Kamu kesimi genel dengesi, bir ülkede belli bir dönemdeki toplam kamu
harcamalarının toplam kamu gelirleri ile karşılanması sonucu kurulur. Bu iki büyüklük
arasındaki fark ise kamu kesimi finansman açığını oluşturur.
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1.Vergiler
A.Vasıtasız
B.Vasıtalı
2.Vergi Dışı N. Gelirler
3.Faktör Gelirleri
4.Sosyal Fonlar
5.(Cari Transferler)
I.Kamu Harcanabilir Geliri
II.Cari Giderler
III.Kamu Tasarrufu
IV.Yatırımlar
A.Sabit Sermaye
B.Stok Değişmesi
V.Tasarruf-Yatırım Farkı
VI.Sermaye Transferleri
1.Servet Vergileri
2.(Diğer Transferler)
3.(Kamulaş. Ve S.Değer Art.)
VII.Kasa-Banka/Borçlanma
1.Kasa-Banka Değişimi
2.Dış Borçlanma(Net)
-Dış Borç Ödemesi
-Dış Borç Kullanımı
3.İç Borç/Alacak(Net)
4.Stok Değişim Fonu
Borclanma Gereği (KKBG)
Kon. Bütçe Faiz Ödemeleri
Faiz Dışı KKBG *

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
14.3 14.8 12.3 13.6 11.2 12.0 14.1 14.5 14.2 14.6 15.5 16.4 17.3 17.6
8.9
9.2
7.4
7.5
5.9
4.7
5.7
5.8
5.5
6.3
6.6
7.1
7.3
7.2
5.4
5.7
4.9
6.1
5.3
7.2
8.4
8.8
8.7
8.3
8.9
9.3 10.0 10.4
2.5
2.5
1.3
2.5
2.6
2.2
3.0
1.8
1.6
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.8
1.9
2.6
2.7
4.7
5.2
5.5
5.6
6.3
4.9
3.4
0.6
0.0
2.5
0.2
0.4
0.1
0.1
0.0 -0.1 -0.2 0.3 -0.2 -0.1 0.1
-0.3 -0.4 -0.9
-4.0 -3.5 -2.0 -4.0 -5.0 -4.9 -7.4 -8.6 -8.4 -7.7 -6.8 -6.0 -6.8 -9.3
14.8 16.1 14.3 14.9 13.5 14.4 14.9 13.6 13.6 13.1 13.5 12.1 11.4 11.4
-10.3 -8.7 -7.4 -8.4 -7.4 -6.7 -6.8 -7.0 -6.7 -8.4 -10.0 -11.2 -12.2 -12.3
4.5
7.4
6.9
6.5
6.0
7.7
8.1
6.6
6.8
4.7
3.5
0.9
-0.8 -0.9
-9.3 -10.4 -7.8 -8.3 -8.0 -9.0 -10.3 -10.3 -8.5 -7.4 -8.6 -7.6 -6.8 -7.3
-8.7 -9.0 -8.2 -8.7 -8.0 -9.2 -10.2 -10.0 -8.9 -7.5 -7.0 -7.5 -7.4 -7.2
-0.6 -1.4 0.4
0.4
0.0
0.2
0.0
-0.3 0.4
0.2 -1.7 -0.1
0.6 -0.1
-4.8 -3.0 -0.9 -1.9 -2.0 -1.3 -2.1 -3.7 -1.6 -2.6 -5.1 -6.7 -7.5 -8.2
-0.7
0.3 -0.6 -1.1 -0.9 -0.6 -0.4 -0.9 -1.0 -0.8 -0.6 -1.2 -1.0 -0.4
0.1
0.3
0.2
0.3
0.2
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.0
0.7 -0.1 -0.2 -0.1 -0.2 -0.2 -0.1 0.1
0.0 -0.2 -0.2 -0.3 -0.1
-0.8 -0.6 -0.7 -1.3 -1.1 -0.5 -0.6 -1.0 -1.3 -0.9 -0.7 -1.1 -0.9 -0.5
5.5
2.7
1.6
3.0
2.9
1.8
2.5
4.6
2.6
3.4
5.8
7.8
8.5
8.6
-0.2 -0.7 -1.1 -1.6 -3.2 -1.8 -2.3 -2.1 -2.0 -1.6 -1.1 -0.7 -1.6 -0.5
3.0
2.8
2.3
1.0
3.2
0.5
2.1
2.7
2.1
0.8
0.9
0.4
1.6
1.8
-0.9 -0.7 -0.9 -1.7 -2.7 -2.8 -2.4 -2.6 -2.9 -3.1 -2.7 -2.9 -2.4 -1.7
3.9
3.5
3.2
2.7
5.9
3.3
4.5
5.3
5.0
3.9
3.6
3.4
4.0
3.5
6.0
1.9
2.3
5.5
5.4
4.8
3.8
5.5
4.7
6.1
7.6 10.2 10.5 8.9
-3.3 -1.3 -2.0 -1.9 -2.5 -1.7 -1.1 -1.5 -2.2 -1.9 -1.6 -2.1 -2.0 -1.6
8.8
4.0
3.5
4.9
5.4
3.6
3.7
6.1
4.8
5.3
7.3
9.9 10.5 10.2
0.6
0.9
0.8
1.5
2.0
1.9
2.6
3.0
3.9
3.6
5.1
6.1
6.1
8.2
8.2
3.0
2.7
3.4
3.4
1.7
1.1
3.1
1.0
1.7
2.3
3.9
4.4
2.0

Tablo 13A: Kamu Kesimi Genel Dengesi (GSMH’ye Oran) – I (Kaynak:
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/1950-06/esg.htm)
1.Vergiler
A.Vasıtasız
B.Vasıtalı
2.Vergi Dışı N. Gelirler
3.Faktör Gelirleri
4.Sosyal Fonlar
5.(Cari Transferler)
I.Kamu
Geliri

Harcanabilir

II.Cari Giderler
III.Kamu Tasarrufu
IV.Yatırımlar
A.Sabit Sermaye
B.Stok Değişmesi
V.Tasarruf-Yatırım
Farkı
VI.Sermaye
Transferleri
1.Servet Vergileri
2.(Diğer Transferler)
3.(Kamulaş. Ve S.Değer

1994
17.7
7.3
10.4
1.6
3.7
-1.2
11.2
10.5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
16.8 17.8 19.5 20.4 21.8 23.6 25.3 21.7 22.6 22.8 24
6.9
6.5
7.2
8.9
9.2
9.2 10.2 7.6
7.4
7.1
7.4
10.0 11.3 12.3 11.4 12.6 14.4 15.1 14.1 15.2 15.7 16.6
1.7
1.1
1.2
1.3
1.5
2.2
2.2
3.0
2.8
2.9
3.3
3.3
4.8
5.0
5.0
4.8
3.5
5.4
7.3
5.8
5.7
6.6
-1.6 -1.8 -2.3 -2.3 -3.0 -1.9 -2.4 -3.2 -3.9 -3.9 -4.3
-10.8 -13.6 -11.6 -15.1 -18.4 -19.6 -27.1 -22.5 -20.3 -16.7
13.5
6.7

7.8

12.8
3
-5.2
-5.1
-0.1

10.7

16.1

-9.6

-9.9

-10.8 -11.1 -13.3 -12.3 -13.1 -12.6 -12.3 -12.0

-12

-0.1
-3.8
-4.2
0.4

-1.5
-5.3
-5.1
-0.2

1.0
-6.5
-6.1
-0.5

-1.8
-6.8
-6.3
-0.5

-6.7
-6.6
-6.6
0.0

-5.3
-4.7
-4.8
0.2

-1.3
-4.2
-4.2
0.0

4.1
-5.3
-5.1
0.2

12.5
6.2
-5.3
-5.3
0

-3.8

-3.9

-6.8

-5.5

-8.6

-13.3 -11.5 -15.3 -12.4 -10.0

-5.4

-1.2

1.6

-2.2

0.2

0.0

-0.7

-0.8

0.4

-0.9

0.5

0.4

0.4

0.9

0.9

1.6

1.7

2.3

1.1
-0.1
-0.9

0.4
0.0
-0.4

0.2
-0.4
-0.5

0.2
-0.3
-0.7

0.3
0.4
-0.4

0.4
-0.7
-0.6

0.4
0.6
-0.5

0.3
0.2
-0.1

0.4
0.0
0.0

0.9
0.1
-0.1

0.6
0.3
0.0

0.7
1.1
-0.1

0.8
0.9
-0.8

0.8
1.9
-0.4

-6.2
-6.3
-6.3
0.0

7.1

15.8

11.8

-9.7
-5.6
-6.4
0.8

6.4

18.7

8.4

-4.6
-6.9
-6.8
-0.1

3.4

2007
22.9
7.2
15.7
2.8
5.7
-4.1
11.4

9.5

10.7
-0.2
-3.6
-4.9
1.3

9.2

2006
23.5
6.9
16.6
3.6
6.6
-3.4
11.6
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Art.)
VII.Kasa3.6
Banka/Borçlanma
-1.5
1.Kasa-Banka Değişimi
-1.1
2.Dış Borçlanma(Net)
-3.4
-Dış Borç Ödemesi
2.3
-Dış Borç Kullanımı
8.7
3.İç Borç/Alacak(Net)
-2.6
4.Stok Değişim Fonu
Borclanma
Gereği
6.2
(KKBG)
Kon.
Bütçe
Faiz
10.8
Ödemeleri
Faiz Dışı KKBG *

-4.6

3.8

7.5

6.3

8.3

14.2

10.9

14.8

12.0

9.1

4.5

4.3

2.7

-0.1

-1.9
-1.1
-4.3
3.2
8.0
-1.1

-2.5
-1.2
-4.3
3.1
12.4
-1.1

-1.8
-1.0
-3.0
2.1
10.5
-1.3

-1.3
-0.9
-4.2
3.2
11.6
-1.1

-1.3
1.8
-3.5
5.3
15.0
-1.4

-0.9
3.5
-3.5
7.0
9.2
-0.9

-1.4
-2.2
-6.3
4.1
20.0
-1.6

-0.6
6.3
-4.0
10.3
7.0
-0.7

-0.4
0.7
-3.5
4.1
9.1
-0.3

-0.8
1.1
-2.6
3.6
4.5
-0.2

-0.6
-0.2
-3.9
3.7
0.3
0

-2.5
-2.4
-3.6
3.4
-2.1
0

-0.6
-2.8
0.8
0

5.0

8.6

7.7

9.4

15.6

11.8

16.4

12.7

9.4

4.7

-0.4

-2.6

0

9.5

11.5

8.9

12.6

15.3

17.5

24.5

19.7

17.1

13.6

10.5

13.4

7.9

-4.5

-2.9

-1.2

-3.3

0.2

-5.7

-8.1

-7.0

-7.8

-8.9

10.1

10.8

-7.9

Tablo 13B: Kamu Kesimi Genel Dengesi (GSMH’ye Oran) – II (Kaynak: 2004 yılına
kadar http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/1950-06/esg.htm, 2005-2007 yılları için
Hazine Müsteşarlığı’ndaki veriler kullanılarak hazırlanmıştır)
Türkiye’de kamu kesimi borçlanma gereği ise ayrıntılı olarak denge içinde yer alan
birimlerin borçlanma gerekleri itibarıyla değerlendirilebilir. 1980 sonrasında kamu
açıklarındaki en önemli yere konsolide bütçe açıkları sahiptir. Konsolide bütçe dışında kalan
kamu kesiminin diğer unsurları da, konsolide bütçe açıklarının boyutunu arttıran
faktörlerdendir. Örneğin; 1990’lı yıllarla birlikte, KİT’lerin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının
finansman açıklarının önemli bir kısmının konsolide bütçeden karşılanması doğrultusunda
kararlar alınmış, sosyal güvenlik kuruluşları son yıllarda bütçeden %15, KİT’ler ise %3
civarında pay almıştır.

14.2.2.1. Konsolide Bütçe Açıkları
1980 sonrasında konsolide bütçe, kamu kesiminin ana unsuru olarak KKBG içinde en
büyük paya sahip olmuştur. 1980 sonrası bütçeler, gelir artış hızı harcama artış hızının
gerisinde kaldığı için, her yıl bir açık rakamıyla bağlanmış, harcamaların GSMH’nin içinde
%45’in üzerine çıktığı yıllar yaşanmıştır.
Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe harcamalarının bütçeden aldıkları pay, 1980
sonrası kamunun ekonomideki yerinin ne yönde değiştiğinin görülmesini sağlar. 1982-1988
döneminde cari harcamaların bütçe harcamaları içindeki payı azalmış, 1988-1992 aralığında
bütçe harcamalarının %50’sine dek yükselmiş, bu tarihten itibaren devamlı düşüş
kaydedilmiştir (Grafik 2). Cari harcamalardaki söz konusu değişim, en çok personel
harcamalarında ortaya çıkan azalışla açıklanabilir. Aslında personel harcamalarının bir önceki
mali yıla göre azaltılması güçtür ve ücretler aşağıya doğru esnek değildir. Personel
harcamalarının enflasyon oranının altında artması bile emek faktörüne gerçek piyasa
karşılığının ödenmemesi anlamına gelir. Bu durum, hem etkinsizlik hem de adaletsizlik
yaratır.
Yatırım harcamalarının kamu harcamaları içindeki payı ise 1983 yılı sonrasında
devamlı olarak azalmaya başlamış, 1990-1995 yılları arası %10.1’den %5.4’e kadar hızla
düşmüş, 1997-1999 arası ortalama %6.6’ya kadar çıktıktan sonra gerileme devam etmiştir
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(Grafik 1). Kamunun bir yıl boyunca gerçekleştireceği altyapı ve yatırım harcamaları, 5018
sayılı Kanun’un kabulünden sonra, analitik bütçe sınıflandırması kapsamında sermaye gideri
adı ile bütçeden %6.3’lük pay almıştır (Tablo 14).
2004 2005 2006 2007

Personel Giderleri

20,53 21,8 21,23 21,4

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödemeler 2,85
Mal ve Hizmet Alımları

8,99

3,1

2,85

2,85

9,89 10,67 10,89

Faiz Harcamaları

40,06 31,27 25,8 23,95

Cari Transferler

19,63 24,11 27,99 31,08

Sermaye Giderleri

5,71

6,71

6,79

6,35

Sermaye Transferleri

0,31

1,06

1,48

1,74

Borç Verme

1,89

2,06

3,19

1,75

Yedek Ödenekler

0,03

0

0

0

Tablo 14 : Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Analitik Bütçe Sınıflandırması)
(Bütçe İçindeki Pay %) (Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Temel
Ekonomik Göstergeler)

Görüldüğü üzere 1980 sonrası yatırım harcamalarının bütçeden aldığı pay hızla
azalmıştır. Buna rağmen hazırlanan 5 yıllık kalkınma planlarında, plan dönemi içerisinde
üretimi, verimliliği, ekonominin rekabet gücünü ve ihracatı arttırıcı, ekonomik ve sosyal
kalkınmayı sağlayıcı, yatırım politikalarının uygulanması hedeflenmektedir.
Transfer harcamalarının bütçe harcamaları içindeki payı, cari ve yatırım
harcamalarının payı görece yüksek gerçekleştiğinden 1992 ve 1997 yıllarında düşük oranda
artış göstermiş, diğer yıllarda artış hissedilir derecede yüksek olmuştur. İlk kez 1994’de bütçe
harcamalarının yarısından fazlasını almaya başlayan transfer harcamaları, 2001 kriz yılına dek
yükselerek, bu yılda %68.9’luk paya ulaşmıştır (Grafik 2). Özellikle personel ve faiz
ödemelerinden kaynaklanan harcama artışının, sağlam finansman kaynakları ile
karşılanamaması ve 1988-1992 yılları arası net dış borçlanmanın da önemini yitirmesi, yoğun
bir şekilde iç borçlanmaya başvurulmasına yol açmış, faiz ödemeleri transfer harcamaları
içinde en önemli kalem olarak, transfer harcamalarını büyütmüştür.
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Grafik 2 : Bütçe Harcamalarının Dağılımı (Bütçe İçindeki Pay %) (Kaynak:
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/1950-06/esg.htm’deki veriler kullanılarak
hazırlanmıştır)
Faiz ödemeleri, 1981’de bütçe harcamalarının %5’ini oluştururken, 10 yıl sonunda
bütçe harcamalarının %25’ini, 2001 kriz yılında da yarısını kaplamıştır. Bu olumsuz gidiş,
1980 sonrası kamu finansman aracı olarak borçlanmanın bütçe üzerine yıktığı yükü, çok net
bir şekilde gösterir. Transfer harcamalarının bütçe içindeki önemli faiz ödemelerindeki artışın
yıllar itibarıyla transfer harcamaları artışını izlemesi ve Grafik 2’den görüldüğü üzere
salınımının hemen hemen aynı olması, uzun yıllar bütçemizin bir transfer bütçesine
bürünmesine yol açmıştır.
Faiz dışı fazla/açık, toplam bütçe gelirlerinden faiz dışı harcamaların çıkarılmasıyla
bulunan değerdir. Faiz dışı fazlanın önemi, borçların artış hızını etkilemesinden kaynaklanır.
Faiz dışı fazla elde edildikçe, vadesi gelen borç faizleri için kaynak bulunabilmekte, faiz dışı
fazla arttıkça borçların artma hızı da düşer. Bir başka deyişle bu rakamın (+) değer alması,
faiz ödemeleri hariç tutulduğunda, cari yıl bütçesinin fazla verdiğini, tersi durumda ise açık
verdiğini ifade eder. Eğer faiz dışı fazla elde edilemez ya da açık verirse, bu açık nedeniyle
borç miktarı arttıkça, bütçe açığı da artmaya devam edecek ve bu da faiz ödemelerini
arttıracaktır. 1980 sonrası uzun yıllar bütçede faiz dışı fazla elde edilememiş, 1990-1993
yılları boyunca faiz ödemeleri hariç tutulduğunda dahi bütçe açık vermiştir. 1994 yılından
itibaren günümüze dek faiz ödemeleri bütçe açığından düşüldüğünde, birincil açıkların pozitif
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu yıllarda borç faiz ödemeleri, bütçe açığı üzerinde
önemli bir faktördür (Grafik 3).
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Grafik 3 : Faiz Dışı Denge / GSMH (Kaynak: BÜMKO, Hazine Müsteşarlığı)
Grafik 4’den, bütçe gelirlerinin bütçe içindeki payları görülebilir. Yıllar itibarıyla
bütçe gelirlerini oluşturan en önemli kalemi, doğal olarak vergi gelirleridir. Söz konusu
dönemde, konsolide bütçe gelirleri içinde özel gelir ve fonların payı azalırken, vergi dışı
normal gelirlerin payı artmış, vergi gelirleri de nispi önemini korumasına rağmen, gelirler
arasında azalış göstermiştir. Bir başka deyişle, 1980 dönüşümü ile bütçe gelirleri içinde vergi
gelirlerinin payı azalma eğilimine girmiştir.

Grafik 4 : Bütçe Gelirlerinin Dağılımı (Bütçe İçindeki Pay %) (Kaynak: 1980-2000
yılları arası için http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/1950-06/esg.htm, 2001-2007 yılları
arası için BÜMKO, Temel Ekonomik Büyüklükler’deki veriler kullanılarak hazırlanmıştır)
1980 sonrası vergileme, vergi oranlarının indirilmesi, vergi istisna ve muafiyeti
tanınması şeklinde ortaya çıkmıştır. KDV ve Ek Vergi dışında siyasi iktidar yeni vergi
konuları bulmak, mevcut vergileri yaygınlaştırmak ve/veya vergi oranlarını yükseltmek gibi
araçları kullanmaktan kaçınmıştır.
Kalkınma stratejisinde benimsenen değişikliğin sonucu olarak döviz kazandırıcı işlemleri
teşvik çerçevesinde ihracat teşvik edilmiş, bu teşvik politikası vergi araçlarına dayandırılmıştır.
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İhracatta Vergi İadesi, ihracat kredilerinin BSMV ile Damga Vergisi’nden, ihracat gelirlerinin bir
kısmının KDV’den ve Kurumlar Vergisi’nden muaf tutulması gibi uygulamalar, vergi sisteminin
teşvik sistemine dönüşmesine ve kamunun vergi geliri kaybına neden olmuştur.

Grafik 5: Dolaylı/Dolaysız Vergilerin, Vergi Gelirleri İçindeki Payı (%) (Kaynak :
Dolaylı ve Dolaysız vergi gelirleri için Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Vergi
yükü için Maliye Bakanlığı, 2008 Yılı Bütçe Gerekçesi’ndeki veriler kullanılarak
hazırlanmıştır, * 10 aylık (Mali yıl 1 Ocak - 31 Aralık olarak uygulanmaya başladığından), **
Ekonomik denge vergisi, NAV ve ek motorlu taşıtlar vergisi dahildir, *** Önceki yıllarla
mukayese için; analitik bütçe sınıflandırmasına göre düzenlenen 2004-2005 yılları rakamları
program bütçeye uyarlanmış olup, 2004-2005 yılları bütçe kanununda ve önceki yıllarda red
ve iadeler vergi gelirleri içerisinde yer aldığından, 2004-2005 yılları rakamlarına da red ve
iadeler dahil edilmiştir, **** 2005 yılı rakamları TL. bazındadır)
Grafik 5, 1980-2007 yılları arasında, dolaylı ve dolaysız vergilerin toplam vergi
gelirleri içindeki paylarının gelişimini göstermektedir. Yıllar itibarıyla vergi sistemimiz,
özellikle gelir üzerinden alınan vergiler ile mal ve hizmetler üzerinden alınan tüketim
vergilerinin bileşimi itibarıyla önemli bir yapısal değişim geçirmiş, ancak vergi gelirleri
içinde dolaylı vergilerin payı dolaysız vergilere oranla yükselme eğilimine girmiştir.
Ortaya çıkan bu yapının temeli, esas olarak, 1980’li yıllarda özellikle KDV’nin
sisteme girmesidir. Ayrıca iç talebi kısarak, ihracata dönük bir yapısal değişimi esas alan 1980
sonrası uygulanan politikalar, vergi maliyetlerini mahsup edilebilir hale getirmiş ve arz yönlü
politikaların yol açtığı kaynak kaybını telafi etmek amacıyla dolaylı vergilere ağırlık
verilmiştir.
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Grafik 6: Vergi Yükü (%)
KDV ve ÖTV gibi tüketim vergilerinin vergi gelirleri içinde payının yükselmesi,
özellikle marjinal tüketim eğilimi yüksek olan düşük gelir grupları üzerinde, vergi yükünün
artmasına neden olmuştur. Ayrıca gelir vergisi hasılatının ortalama %90’lık kısmının elde
edildiği ve kaynakta kesme yöntemi ile tahsil edilen ücret gelir unsurunun yanında, diğer altı
gelir unsurundan, özellikle beyannameye dayalı olarak elde edilen hasılatın yıllar itibarıyla
giderek düşmesi, konunun vergi adaleti açısından da üzerinde düşünülmesini gerektirir.

Grafik 7: Bütçe Açığının Seyri (GSMH’ye Oran)
Bütçe içindeki dağılımları itibarıyla ayrıntılandırılan bütçe harcamalarının bütçe
gelirlerini aştığı durumu ifade eden bütçe açığının Grafik 7’deki seyri, borçlanmanın
gerekliliğini ortaya çıkaracak boyutlara varmıştır.
1980’den günümüze bütçe harcamaları bütçe gelirlerinin üzerinde gerçekleştiğinden
ve iki büyüklük arasındaki yıllar itibarıyla artış oranları giderek farklılaştığından, bütçe açığı
gerek nominal gerekse GSMH’ye oran itibarıyla tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Bütçe açığının
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GSMH’ye oranı 1980’de %3.13 iken, 1994 krizi öncesi %6.69’a, 1996 yılında %8.27’ye,
1999’da %11.86’ya yükselmiştir. Özellikle 2001 kriz yılında söz konusu oran %16.26’ya
kadar tırmanmıştır. 1980 sonrası bütçe açığının seyri, KKBG’ndeki seyrin oluşmasında en
önemli faktör olmuş, aynı salınımlara sahip olmuşlardır. Kriz sonrası faiz dışı fazla hedefine
odaklanılarak sağlanmaya çalışılan mali disiplin ortamında, bütçe açığının GSMH’ye oranı
2006 yılında %2’in altına indirilmiştir (Grafik 7).

14.2.2.2. KİT Açıkları
KİT’ler (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) Türkiye ekonomisinin tarihi geçmişinde önemli
bir yer edinmiştir. Özellikle tarım, ulaştırma, maden, haberleşme ve enerji sektörlerinde
faaliyet gösterip kamu kaynaklarıyla sermaye birikimi oluşturmak, devlet eliyle tekelleri
yönetmek, özel sektörün canlanması, altyapı hizmetlerini sağlamak amaçlarını
yüklenmişlerdir.
KİT’ler mülkiyeti kamuya ait, ancak faaliyet alanı piyasa olan iktisadi birimlerdir.
KİT’ler; iktisadi devlet teşekkülü (İDT) ve kamu iktisadi kuruluşu (KİK) olarak ikiye
ayrılırlar. İDT’ler, piyasa talebine yönelik mal ve hizmet üretip satarlar ve temel amaçları
kârlılıktır. Buna karşın KİK’ler, kamu hizmeti niteliği ağır basan kuruluşlar olarak tekel
niteliğinde ve temel mal ve hizmet üretip sattıklarından amaçları kârlılık değil, verimliliktir.
Dolayısıyla KİK’lerin ürettiği mal ve hizmetlerin fiyatlarına sosyal amaçlı müdahale olanağı
tanınmış olmakla beraber, İDT’ler için böyle bir müdahale en azından teorik olarak mümkün
değildir. Bu durumun sonucu olarak KİK’lerin yatırım ve finansman açıklarının Hazine’ce
karşılanmasına karşılık, İDT’lerin sadece kendi olanaklarının üzerinde yatırım görevleri
verilmesi hâlinde bu miktarların Hazine’ce karşılanması, yine en azından zımnen kabul
edilmiş ilke olmaktadır.
Tablo 15 incelendiğinde, 1980’lerden bu yana KİT finansman açığının GSMH
içindeki payının önemli ölçüde düştüğü görülmektedir. Finansman açığının GSMH’ye oranı,
1980-1989 arasında %5.8’den %1.8’e kadar gerilemiş, 1990 yılında tekrar yükselerek %4.2
olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir yüksek pay 1992’de %4.5 olarak gerçekleşmiş, 1995 yılında
ilk kez finansman açığı/GSMH (-) değere sahip olmuştur. 1999 ve 2001 yıllarında da KİT
finansman açığı/GSMH oranı ortalama %1.8 oranına sahip olmuştur. KİT’lerin önemli ölçüde
özelleştirildikleri 2001 sonrasında söz konusu oran, (-) değer almıştır.
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Yıllar
1980
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Bilanço
Net Kâr /
İşletmeci KİT
Finansman Açığı /
Görev Zararı
Kârı
Zarar
Finansman Açığı
GSMH
53
-75
-22
306
5,8
164
-198
-34
595
4,3
1.275
-441
834
987
2,8
1.124
-329
795
1.147
2,2
1.209
-173
1.036
1.455
1,9
1.413
-232
1.181
2.624
2,0
1.504
-605
899
4.195
1,8
-1.424
-1.151
-2.575
16.728
4,2
-20.404
-5.695
-26.099
23.584
3,7
-30.930
-15.422
-46.353
49.242
4,5
-49.711
-11.624
-61.335
69.310
3,5
-84.439
-18.591
-103.030
73.396
1,9
17.188
-16.341
847
-58.476
-0,7
200.558
-18.407
182.151
5.296
0,0
532.106
-53.522
478.584
173.494
0,6
1.142.987
-290.042
852.945
654.194
1,2
739.123
-556.514
182.609
1.760.095
2,2
-113.586
-638.933
-752.519
2.403.160
1,9
-1.037.497
-849.379
-1.886.876
648.221
0,4
2.370.666
-982.370
1.388.295
-2.768.326
-1,0
2.309.448
-605.610
1.703.838
-2.645.530
-0,7
1.735.057
-683.116
1.051.941
-2.450.927
-0,6
1.900.248
-1.358.135
542.113
-812.742
-0,6
2.615.371
-1.413.469
1.201.902
-3.725.375
-0.4
1.033.863
-706.071
327.792
-1.026.617
-0.4

Tablo 15 : KİT’ler Kar/Zararı ve Finansman Açığı (bin YTL) (Kaynak:
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/1950-06/esg.htm’deki veriler kullanılarak
hazırlanmıştır)
KİT ile merkezi yönetim bütçesi arasındaki mali ilişkiler, KİT’lerden bütçeye yapılan
hasılat ödemeleri, temettü ödemeleri ve diğer vergi ve yasal yükümlülüklerden oluşurken
Hazine Müsteşarlığı bütçesinden KİT’lere sermaye ödemeleri ile görev zararı/gelir kaybı
ödemeleri yapılır. KİT’lerin kurum dışı finansman kaynaklarından biri olan ve kaynağını 233
sayılı KHK’dan alan bütçe transferleri sermaye, görev zararı ve yardım adlarıyla
yapılmaktadır.
Bütçeden KİT’lere görev zararı ya da sermaye olarak yapılan transferlerin gerek bütçe
gerekse GSMH içindeki paylarının yıllar itibarıyla seyrini gösteren Grafik 8’den görüleceği
üzere, 1980 yılında söz konusu transferlerin bütçedeki payı %18.8 iken 1990 yılında %1.8’e
dek düşmüş, ancak bir yıllık bir yükselişten sonra, 2004 yılında %1’in altına inmiştir.
Dolayısıyla KİT’lerin bütçeye ve millî gelire yük olduğu dönemler geride kalmıştır.
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Grafik 8 : Konsolide Bütçeden KİT’lere Transferler (Bütçe Harcamaları ve GSMH
İçindeki Payı %) (Kaynak: 1980-2004 yılları arası için
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/ 1950-06/esg.htm, 2005 ve 2006 yılları arası için
Hazine Müsteşarlığı, 2006 KİT Raporu’ndaki veriler kullanılarak hazırlanmıştır)

14.2.2.3. Yerel Yönetim Açıkları
Yerel yönetimler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan toplum bireylerine hizmet sunan
demokratik yapılı kamu tüzel kişilikleridir. Yerel yönetimler, kendi bölgelerinde faaliyetleri
çerçevesinde bütçelerini kullanıp borçlanabilir, iktisadi teşebbüsleri aracılığıyla da ekonomiye
katkı sağlarlar.
1980 sonrasında küreselleşme eğilimlerinin etkisi ile giderek artan biçimde altyapı
yatırımları yapmaya başlayan yerel yönetimler için finansman, önemli ölçüde merkezî
yönetim yerine ulusal ve uluslararası sermaye kaynaklarından karşılanmaya başlanmıştır.
Ancak yerel yönetimler borçlarını geri ödemediklerinde, Hazine garantili borçlar ve borcun
borçla finansmanı kamu borçlarını arttırır ve yerel yönetimler, kendilerine kaynak
yaratmalarının yanında diğer birimlerin mali yapısının bozulmasına sebep olurlar.
Yerel yönetimlerin cari fiyatlarla 1980-2007 döneminde gelirleri, giderleri ve gelirgider farkları Tablo 16’da yer almaktadır. Ayrıca söz konusu gelir ve giderlerin GSMH’ye
oranı da Grafik 9’da incelenmektedir. Grafik 9’a göre, yıllar itibarıyla yerel yönetim
giderlerinin GSMH içindeki payı 1980-1984 döneminde ortalama %1.4, 1985-1991
döneminde %2.6, 1992-1998 döneminde %3.7 olarak gerçekleşmiş ve bu tarihten sonra 2007
kadar %4.5’e çıkmıştır. Yerel yönetim gelirlerinin GSMH içindeki payı ise 1980-1984
döneminde ortalama %1.3, 1985-1993 döneminde %2.4, 1994-1998 döneminde %3.5 olarak
gerçekleştikten sonra, 2007 yılında ortalama %4.5 civarında olmuştur. Bu çerçevede yerel
yönetimlerin bütçe açıklarının GSMH içindeki payı, özellikle 1986’dan sonra baş göstermiş
ve ortalama %1’in altında kalmak şartıyla, 2007’ye kadar devam etmiştir. Burada yerel
yönetimlerin üstlendikleri faaliyetlerin bütçe üzerinde fazla yükü olmadığı anlaşılmakla
beraber, borçlanma araçlarını daha çok kullanmış oldukları ve borçlanma gerekliliklerinde
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artış çerçevesinde, kamu borcu üzerinde yük oluşturabilirler.

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Gelirler

Giderler

66
105
133
202
330
687
1 187
1 871
3 079
4 779
9 266
16 633
27 817
56 769
120 257
249 079
502 053
1 100 335
2 093 714
3 281 897
5 441 417
8 654 946
10 137 301
12 879 060
16 003 592
21 025 601
24 303 129
26 850 902

82
105
130
206
310
649
1 322
2 215
3 546
5 254
9 426
18 364
36 493
71 125
136 125
265 149
544 404
1 183 434
2 299 901
3 631 658
5 946 661
9 221 351
10 370 927
14 235 760
15 708 811
20 576 757
25 318 119
30 698 683

Gelir-Gider
Farkı
- 16
0
3
-4
20
39
- 136
- 344
- 467
- 475
- 160
-1 731
-8 676
-14 355
-15 868
-16 070
-42 350
-83 099
-206 187
-349 761
-505 244
-566 405
-233 626
-1 356 700
294 781
448 844
-1 014 990
-3 847 781

Tablo 16 : Yerel Yönetimler, Gelir - Giderleri ve Gelir-Gider Farkı (bin YTL)
(Kaynak: 1980-2005 yılları arası için http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/ tr/195006/esg.htm, 2006 ve 2007 yılları için DPT, 2008 Yılı Yıllık Program’daki veriler kullanılarak
hazırlanmıştır.)
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Grafik 9 : Yerel Yönetimlerin Gelir, Giderleri ve Gelir-Gider Farkının GSMH’ye Oranı
(Kaynak: 1980-2005 yılları arası için http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr /195006/esg.htm, 2006 ve 2007 yılları için DPT, 2008 Yılı Yıllık Program’daki veriler kullanılarak
hazırlanmıştır.)

14.2.2.4. Döner Sermayeli Kuruluşların Açıkları
Döner sermaye, bir kerelik üretim dönemine katılarak üretim dönemi sonunda
pazarlanabilen mal ve hizmet üretmek için konulan sermayedir. Görüldüğü üzere bu
kuruluşların bütçeleri bağlı oldukları kurumun bütçesinden farklı olarak hazırlanır, ancak bu
kurumlar farklı bir tüzel kişiliğe sahip değildir. Kamu kuruluşları, gelir getirici nitelikteki
faaliyetleri kurdukları bu birimlerin üretmesini sağlarlar ve gelirlerini yine aynı kuruluşun
kullanımına verirler. Kamu kesimi içinde yer alan döner sermaye kuruluşlarının, KKBG
içinde de rolü vardır. Ancak diğer birimlere oranla kamu borcunu arttırmadaki rolü nispeten
düşüktür.

14.2.2.5. Sosyal Güvenlik Açıkları
Kavram olarak sosyal güvenlik, bir toplumda özellikle yaşlılık, işsizlik, hastalık, iş
kazaları, malullük, hamilelik ve ölüm gibi riskler karşısında, bireye ve bakmakla yükümlü
olduğu kişilere sağlık hizmetleri ve gelir garantisi sağlamayı amaçlayan sosyal bir koruma
sistemidir. Aynı zamanda sosyal güvenlik, belirsizliklerle dolu geleceğe ilişkin sosyal riskleri
bertaraf etmede bireysel ve toplumsal açıdan önemli ve vazgeçilemez bir sosyal politika
aracıdır.
Bir ülkenin sosyal güvenlik sistemi, ülke ekonomisini tüm bireyleri ve çalışma yaşamı
açısından doğrudan, aktüeryal dengesizliği de dolaylı olarak etkiler. Türkiye’de sosyal
güvenlik kurumlarının, 1990’lı yıllardan bu yana bozulan aktüeryal dengesi, ülke ekonomisini
ve ekonomik göstergeleri pek çok açıdan sarsmıştır.
Sosyal güvenlik kurumlarına bütçeden yapılan transferler ve bunların önemli paylara
ulaşması, bütçe açığı üzerinde temel belirleyici olur ve kamu finansman dengesi açısından
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beklentilerin gerçekleşememesine neden olur. 1980-1990 aralığında sosyal güvenlik
kuruluşları, bütçeden ortalama %3.8 pay almışlardır. 1994 yılından itibaren söz konusu payda
yükseliş başlamış, 1994’de %4.4, 1997’de %9.51 gibi dikkat çekici rakamlara ulaşılmıştır.
1999 Reformu’nun etkisi ile beraber 2000 yılında transferlerin bütçe içindeki payı %7.07’ye
kadar düşüş gösterse bile sonraki yıllarda artış tekrar devam etmiş, 2003 yılında %11.3
seviyesiyle 2000 yılı öncesindeki durum aşılmıştır. 2005 yılında en yüksek pay olarak
%16.13’e ulaşılmış, 2006’da da sosyal güvenlik transferlerinin bütçe harcamaları içindeki
payı, %13.5’e indirilebilmiştir (Grafik 10).
Sosyal güvenlik kurumlarına yapılan bütçe transferlerinin bütçedeki ağırlığı
incelenirken, GSMH’den aldıkları payların da incelenmesi yerinde olacaktır. 1980-1990
aralığında söz konusu pay %0.6 iken 1991’den itibaren %1’in üzerine çıkmaya başlamış,
1999’da %3.51’e kadar tırmanmıştır. 2000 yılındaki geçici düşüşten sonra tekrar artışa geçen
bütçe transferlerinin GSMH’ye oranı 2003’de %4.46’ya, en yüksek oran olarak 2005’de
%4.79’a yükselmiş, 2006’da %4.3’e inebilmiştir (Grafik 10).

Grafik 10 : Konsolide Bütçe’den Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Transferler (Bütçe
Harcamaları ve GSMH’ye Oranı) (Kaynak: 1980-2004 yılları arası için
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/ tr/1950-06/esg.htm, 2005 ve 2006 yılları için
ÇSGB Basın Bültenlerindeki veriler kullanılarak hazırlanmıştır.)

14.2.2.6. Fon Açıkları
Bütçe dışı fonlar, belirli veya birbirine yakın amaçlar grubunun gerçekleştirilmesi için
belirli kaynakların toplandığı ve harcandığı, bütçe bağlantılı veya bütünüyle bütçe dışı
kamusal nitelikli özel hesaplardır.
Fonların kuruluş amaçları, bütçe dışına çıkarak daha az yasal düzenleme ile hızlı karar
alma mekanizması oluşturmak ve kaynakları belirli alanlara tahsis etmektir. Bu durumun
kamu bütçeleri açısından bir istisna niteliği vardır ve bütçe birliği, denetim, mali disiplin gibi
konular nedeniyle kamu maliyesi açısından zararlı görülen yanları bulunur.
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Fon sisteminin vergi gelirlerinden alınan paylar, vergi benzeri gelirler, bütçe
ödenekleri, fonlardan aktarmalar ve borçlanma yoluyla sağlanan kaynakları şeklinde 5
kanaldan geliri mevcuttur. Fon sayısında hızlı artış, kaynaklarının çeşitliliği ve karmaşık
yapısı, harcamaların bütçe dışından yapılması, yıllar itibarıyla fonların izlenmesini
zorlaştırmıştır.
Kuruldukları yıllarda finansman fazlası veren fonlar 1989 yılından itibaren açık vermeye
başlamışlardır. Önemli bir kısmı, verdikleri açıkları konsolide bütçeden finanse etmiş ve
KKBG’nin artmasına yol açmıştır. Kamu üzerindeki yükünün azaltılmasında, fonların önemli
kısmının kapatılması bir yöntem olarak kullanılmıştır. Bu nedenle 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile fonların çoğu bütçe içerisine alınmıştır. Bu tarihten sonra
fonların finansman ihtiyacı ortadan kalkmıştır (Grafik 11).

Grafik 11 : Bütçe Dışı Fonların Finansman İhtiyacı
(GSYH İçindeki Pay - %) (Kaynak: Kalkınma Bakanlığı)

14.2.3. Kamu Kesimi Borçlanma Gereğindeki Artışlar Ve Finansmanı
Türkiye’de, 1980 yılı sonrası benimsenen dışa açık ekonomik büyüme modeline
rağmen kamu kesimindeki büyüme frenlenememiş, vergi gelirlerindeki yetersizlikler
aşılamamış ve finansman açıklarının boyutu günden güne büyümüştür. Kamu açıklarının
büyümesinin doğal bir sonucu olarak KKBG’ndeki artışlar kamu borç stokundaki artışların en
belirleyici unsuru olmuş, meydana gelen dengesizliklerin sürdürülemeyeceği vurgulansa da,
bu konuda ciddi adımların atılmasında hep geç kalınmıştır.
24 Ocak Kararları olarak bilinen yapısal dönüşümüne zemin hazırlayan en önemli
gelişmelerden biri, KKBG’nin 1979 yılında GSMH’nin %9.4’üne ulaşmış olmasıdır.
Uygulamaya konulan 24 Ocak Kararları sonrasında belli bir mali disiplinin sağlanmış olması
söz konusu oranı %1’e kadar düşürebilmiştir. 5 Nisan Kararları sonrası yeniden azalma sürecine
girse bile, KKBG’deki yükselme tekrar hızlanmaya başlamıştır (Grafik 12). 2000 yılına
gelindiğinde iç borçların sürdürülemez bir boyut kazanması, büyük ölçüde kamu açıklarının ve
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buna bağlı olarak KKBG’deki büyümenin sonucudur. Bu gelişme, mali piyasalarda kaynakların
reel maliyetinin yükselmesi sonucunu doğurmuş, üretim hacmi daralmış, uygulanan kur
politikası nedeniyle ithal mallarının fiyatları daha cazip hale gelerek ithalat çok hızlı
büyümüştür. 2001 yılına gelindiğinde, yaşanan ekonomik krizin etkileri, büyük ölçüde kamu
maliyesindeki disiplinin bozulması sonucu yaşanan gelişmeler olarak görülmüştür.

Grafik 12: KKBG / GSMH (Kaynak: 1980-2004 yılları arası için
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/ tr/1950-06/esg.htm, 2005 - 2006 yılları arası için,
DPT 2006, 2007 ve 2008 Yıllık Programlar’daki veriler kullanılarak hazırlanmıştır)
Kamu Kesimi Borçlanma Gereği’ni oluşturan her bir bütçenin borçlanma gereği
Grafik 13 yardımıyla incelendiğinde, her birinin salınımı ve KKBG içindeki önemi
görülebilecektir. Esasen konsolide bütçe ve KKBG, aynı yıllarda aynı yönde hareket etmiş,
aynı salınıma sahip olmuştur. Burada konsolide bütçenin KKBG içinde anlamlı büyüklüğünün
olduğu ortaya çıkmaktadır. 1980 sonrası konsolide bütçe açıklarının finansmanında iç
borçlanmaya başvurulması ve bu borçların faiz ödemelerinin bütçeden finanse edilmesi,
konsolide bütçenin KKBG içindeki payını arttıran en önemli faktör olmuştur. KKBG’den faiz
ödemelerinin çıkarılması ile bulunan faiz dışı KKBG ile ulaşılan sonuç ise, bütçe
harcamalarının olağan kamu gelirleri ile karşılanabilir olduğunu göstermektedir. Bir başka
deyişle KKBG üzerindeki asıl yük, konsolide bütçe içinde yer alan faiz ödemelerine aittir.
Kamu kesiminde yer alan ve KKBG üzerinde etkisi olan KİT’ler, finansman ihtiyacının
bir kısmını yedek akçeler gibi bünye için fonları ile karşılar ve bunun dışında kalan kısım,
kurum dışı finansman ihtiyacını oluşturur. Bunun da bir kısmı konsolide bütçeden KİT’lere
yapılan transferler ile karşılanırken geriye kalan kısım KİT borçlanma gereğini oluşturur. KİT
borçlanma gereği, yıllar itibarıyla KİT açıklarını kapatmak için konsolide bütçeden transferlerle
karşılanmayan kısmın finansmanı için borçlanma kaynaklarına başvurulması çerçevesinde
kamu borç yükünü arttırıcı yönde etkili olmuştur. 1980 yılında %4.9 olan KİT borçlanma
gereği/GSMH oranı, 1986 yılına dek azalarak %2.6’ya gerilemiştir. Söz konusu oran 1990’da
%3.9’a yükseldikten sonra, 1994 Krizi’nin ardından alınan ekonomik istikrar önlemlerinin ve
KİT’lere yönelik özelleştirme ve hatta kapatılma kararlarının yansıması ile beraber, 1997’ye dek
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(-) değerler almıştır. Bu tarihten sonra, devlet bankalarının görev zararlarının finansmanından
kaynaklanan bir artış yaşanmıştır. 2000 istikrar programında da özelleştirme kararına bağlılığın
devamı, ancak yine de verimliliklerini artıracak düzenlemelerin eksikliğinin etkisi ile KİT
borçlanma gereğinin GSMH içindeki payı tekrar yükselmiş, 2004 yılında %0.6 olarak
gerçekleşmiştir. 2000 yılından sonra ise KİT borçlanma gereği hızla düşmüş, burada da
özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların, söz konusu pay üzerinde azaltıcı etkisi olmuştur
(Grafik 13). KİT’lerin ekonomi üzerinde yarattığı yük tartışmalarının rakamsal boyutuna
baktığımızda, gerçeğin öyle olmadığı anlaşılmaktadır.
Yerel yönetimler borçlanma gereği, bu birimlerin gelir-gider farkının finansmanında
bütçeden karşılanmayan kısmı oluşturmaktadır. 1986 yılı sonrasında KKBG içinde yavaş
yavaş belirginleşmeye başlayan yerel yönetimler borçlanma gereğinin GSMH içindeki payı,
%1’in civarında gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kuruluşları borçlanma gereği/GSMH oranı,
kuruluşların açık vermeye başladığı 1990’lı yıllarla beraber pozitif değerler almış, bu
kuruluşlara bütçeden yapılan transferlerin bütçe açıkları üzerindeki etkisi, açıkların KKBG’yi
arttırıcı yönde baskı yapmasına neden olmuştur. Dolayısıyla sosyal güvenlik kurumlarına
yapılan transferler bütçe performansı açısından çok boyutlu olarak incelenebilir. Bütçe
içindeki faiz giderlerinin oluşmasında ise, sosyal güvenlik kurumlarının açıklarının da yer
alması sonucu, sosyal güvenlik kurumlarına yönelik dolaylı bir transfer gerçekleşmiş
olmaktadır. 1991 yılına dek (-) değer alan sosyal güvenlik kuruluşları borçlanma gereğinin
GSMH’ye oranı, 1999 Reformu’nun kısmi etkisinin görüldüğü yıla dek ortalama %0.3 olarak
gerçekleşmiştir. İzleyen yıllarda ise borçlanma gereği, açıkların bütçeden karşılanması
nedeniyle önemli bir gelişme kaydetmemiştir.
Toplam KKBG, 24 Ocak Kararları’nın ilk olumlu etkisi ile %8.8’den %4’e dek
düşmüş, ancak genel olarak artış trendini sürdürmüş, 1992 yılında %10.3’e kadar çıkmıştır.
1995 ve 1996 yıllarında KKBG/GSMH oranı, kamu harcamalarının kısılması, kamu
gelirlerinin özelleştirmeler ile artırılması yönünde önlemleri içinde barındıran 5 Nisan
Kararları sonrası %5’e kadar gerilemiştir. Ancak kamu borç stokundaki artışın ve borç faiz
ödemelerinin bütçe üzerinde yarattığı baskı ile söz konusu oran 1999’da %15.6, 2001 yılında
%16.4 gibi sürdürülemez boyutlara ulaşmıştır (Grafik 13).
2001 krizi sonrası IMF ile izlenen istikrar programı kapsamında faiz dışı fazla
hedefine odaklanılması ile KKBG/GSMH oranı bu tarihten sonra gerileme kaydetmiş, 2004
yılında %4.9’a kadar düşmüş, son yıllarda fazla vermiştir.
Türkiye’de kamu kesiminin faiz ödemeleri dışındaki ihtiyaçları nedeniyle borçlanma
gerekliliğini gösteren Faiz Dışı KKBG, 1980’de %8.2 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran aynı
zamanda o yılın KKBG/GSMH oranına da çok yakındır. 1980-1986 aralığında %1.1’e kadar
gerileyen Faiz Dışı KKBG/GSMH oranı 1987’deki artış ve 1988’deki gerileme dışında,
1993’e dek yükselmiştir. Bu tarihten sonra 1999 yılı hariç (-) değer almış, dolayısıyla fazla
vermiştir (Grafik 13). Bu durum, KKBG’nin borç faizlerini gerçekleştirmek için var olduğunu
göstermektedir. Görülmektedir ki; 1980 sonrası artan kamu borçlanması ve bütçe üzerinde
bıraktığı yük, 1993 sonrası KKBG’nin temel varlık nedenini oluşturmuştur.
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Grafik 13: Bütçe Türlerine Göre Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinin Salınımı
(Kaynak : 1980-2004 yılları arası http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/195006/esg.htm, 2005-2007 yılları arası için DPT 2008 Yılı Programı’ndaki veriler kullanılarak
hazırlanmıştır)

14.3. Küresel Kriz ile Geçen Yıllar: 2008’den Günümüze Kamu
Kesiminde ve Finansmanında Gelişmeler
Küresel kriz patlak vermeden hemen önce, ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), 2004 yılında başlattığı Türkiye'nin millî gelir hesaplarını güncelleme çalışmasını,
Mart 2008’de tamamlamıştır. Güncelleme ile beraber Türkiye'nin millî gelir rakamlarının,
bilinenden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Örneğin 2006 yılı GSYH-Millî Geliri, cari
fiyatlarla 576.3 milyar YTL olarak açıklanmışken yeni hesaplama yöntemiyle 758.3 milyar
YTL olarak belirlenmiştir. Bu hesaplama değişikliği ile söz konusu artış, yeni seride yüzde
31.6 olarak belirlenmiştir. Öte yandan yeni hesaplama yöntemi sayesinde kişi başına millî
gelir yüzde 36,86 oranında artmıştır.
Millî gelirdeki yeni hesaplama sistemi, 2001 krizinden Türkiye’nin, bilinenden daha
az etkilendiğini de ortaya koymuştur. 1987 bazlı seriye göre 2001 yılında %7,5 olan
GSYH'deki daralma, yeni seride %5,7 daralma olarak hesaplanmıştır. Kriz sonrasındaki
büyüme ortalaması ise yeni seride de teyit edilmiştir. Eski seride 2002-2006 arasında yıllık
ortalama %7.22 olan büyüme, yeni seride %7.24 olarak hesaplanmıştır.
Kamu kesimine millî gelir güncellemelerinin yansıması, 2007 yılı Ekonominin Genel
Dengesi ve KKBG/GSYH rasyolarında görülebilir.
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2008
4,4
Dış Kaynak
104,4
Toplam Kaynaklar
Kamu Harcanabilir Geliri 11,8
10,0
Kamu Tüketimi
1,7
Kamu Tasarrufu
4,3
Kamu Yatırımı
-2,5
Kamu (Tas.-Yat.) Farkı
87,4
Özel Harcanabilir Gelir
72,2
Özel Tüketim
15,1
Özel Tasarruf
17,9
Özel Yatırım
-2,7
Özel (Tas.-Yat.) Farkı

2009
1,2
101,2
10,4
11,3
-0,9
4,4
-5,3
88,6
74,6
14,0
10,8
3,2

2010
5,5
105,5
12,5
10,9
1,6
4,0
-2,4
86,7
74,4
12,3
16,2
-3,9

2011
8,9
108,9
14,5
10,8
3,7
4,1
-0,4
84,7
74,0
10,7
20,0
-9,3

2012 2013*
5,2
6,1
105,2 106,1
14,5 14,9
11,6 12,0
2,9
2,9
4,4
4,7
-1,5 -1,8
84,8 84,3
73,2 74,5
11,6
9,7
16,0 14,8
-4,3 -5,1

Tablo 17: Ekonominin Genel Dengesi (GSYH’ye Oran) (Kaynak: T.C. Başbakanlık,
Devlet Planlama Teşkilatı, 9. Kalkınma Planı, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 Yılı
Programları’ndaki veriler kullanılarak hazırlanmıştır, * Gerçekleşme Tahmini)
Küresel krizin başlangıcı ile beraber toplam yurt içi talepte 2008 yılının üçüncü
çeyreğinden itibaren gözlemlenmeye başlanan daralma eğilimi, 2009 yılının ilk iki çeyreğinde
devam etmiş ve bunun sonucunda 2009 yılının ilk yarısında toplam yurt içi talep, bir önceki
yılın aynı dönemine göre %15 oranında gerilemiştir. Toplam yurt içi talepteki hızlı
daralmada, kamu tüketim azalışı ve özellikle özel kesim yatırımlarının yüksek oranlı azalışları
etkili olmuştur.
2009 yılında kamu harcanabilir gelirinin GSYH’ye oranı, bir önceki yıla göre %1
azalarak %10.4 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu gelişmede, özellikle cari transferlerdeki ve
sosyal fonlardaki kötüleşme etkili olmuştur. 2009 yılında kamu yatırımlarının GSYH içindeki
payının aynı kalmasına rağmen kamu tasarruflarının payı, bir önceki yıl %1.7 seviyesinden
azalarak -%0.9 olarak gerçekleşmiştir. Tüketimi artıp tasarrufu azalan kamu, -%5.3 ile, rekor
tasarruf-yatırım açığı oranına ulaşmıştır (Tablo 17).
2010 yılının tamamında ve 2011 yılının ilk yarısında, yurti çi talepteki canlanma
devam etmiştir. 2010 yılındaki toplam tüketim artışında, büyük ölçüde özel kesim tüketim
harcamalarındaki olumlu seyir etkili olmuştur. Böylece GSYH içerisinde özel tüketimin payı
%74.4 seviyesinde olurken kamu tüketiminde aynı oran %10.9 seviyesinde kalmıştır. 2011
yılı GSYH büyümesine katkılar incelendiğinde öne çıkan unsur, özel kesimin yatırım harcamalarındaki yüksek artışların desteklediği yurt içi talep artışıdır. 2011 yılında özel
tasarrufların GSYH’ye oranı %10.7’ye gerilemiş, özel yatırımların GSYH’ye oranı da %20’ye
yükselmiştir. Bunun sonucunda özel kesim tasarruf-yatırım farkı, 2010 yılında -%3,9 olan
seviyesinden 2011 yılında bir rekor düzey olan, -%9.3’e çıkmıştır. 2011 yılında kamu
harcanabilir gelirinin GSYH’ye oranı, bir önceki yıla göre 2 puan artarak, %14.5
gerçekleşmiştir. Söz konusu gelişmede, vergi dışı normal gelirler ve faktör gelirlerindeki
kötüleşmeye rağmen vergi gelirleri, sosyal fonlar ve cari transferlerdeki iyileşme etkili
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olmuştur. 2011 yılında kamu yatırımlarının GSYH içindeki payı 0,1 puan artarak %4.1, kamu
tasarruflarının payı ise 1.9 puan artarak %3.7 olarak gerçekleşmiştir. Böylece, kamu tasarrufyatırım farkı, 2010’da -%2,4’den, ertesi yıl -%0.4’e gerilemiştir (Tablo 17).
2011 yılında kaydedilen %8.8 oranındaki yüksek büyüme hızıyla birlikte artan cari
açık ve yükselme eğilimine giren enflasyon karşısında, iç ve dış talebi dengelemeye ve
finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik tedbirler alınmıştır. Bunun sonucunda, 2012 yılında
büyüme hızı yavaşlayarak %2.2 olarak gerçekleşmiştir. Büyüme hızının hedeflenenin altında
kalmasında, özellikle yılın son çeyreğinde, özel tüketim ve yatırımlarında kaydedilen daralma
etkili olmuştur. 2012 yılında toplam tüketimin yavaşlamasında, özel kesim tüketim
harcamalarının azalması etkili olmuştur. Bu dönemde özel tüketim %1 oranında azalırken
kamu tüketiminde artış %8 oranında gerçekleşmiştir. Böylece, GSYH içerisinde özel
tüketimin payı bir önceki yıla göre gerileyerek %73.2 olurken kamu tüketiminin payı,
%11.6’ya yükselmiştir. Kamu yatırımları, 2011 yılında kaydedilen %3.1 oranındaki
azalmanın ardından, 2012 yılında %10.4 oranında artmıştır. 2012 yılında özel sektör tasarrufyatırım açığı, millî gelirin %4.3’ünü oluşturmaya devam etmiştir (Tablo 17).
2013 yılı büyüme oranının %4 olacağı tahmin edilmektedir. 2012’ye göre daha refah
bir yıl yaşanmış olup büyümeye katkı, kamu yatırımlarında 0.3 puanlık artış ile özel kesim
tüketim harcamalarındaki 1.3 puanlık artıştır. 2013 yılı GSYH büyümesine, kamunun tüketim
ve yatırım harcamaları artışı ile, özel kesim yatırım harcamalarının negatif katkısına karşılık
özel tüketimin artışı katkı yapmıştır. Ancak özel harcanabilir gelir, GSYH’ye oranla bir
önceki yıla göre 0.5 puan azalarak %84.3’e gerilemiştir. 2013 yılında tüketim artışının
harcanabilir gelir artışından daha yüksek olmasının etkisiyle9 özel tasarrufların GSYH’ye
oranı %9.7’ye gerilemiştir. Özel yatırımların GSYH’ye oranı ise 2009 yılından itibaren
kaydedilen en düşük seviyeye gerileyerek %14.8 olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda,
özel kesim tasarruf-yatırım açığı, 2012 yılında -%4,3 seviyesinden, 2013 yılında -%5.1
seviyesine yükselmiştir (Tablo 17).
Görüldüğü üzere 2008 krizi sonrasında, krizin etkilerinden koruyucu ve istikrara
yönelik alınan önlemler, ekonominin genel denge birimleri olan kamu ve özel sektörün
tüketim, yatırım, tasarruflarını şekillendirerek kaynak ihtiyacını şiddetlendirmiştir. Esasında
bu dönemde, kamu kesimi ve finansmanında temel belirleyici, krize karşı uygulanan mali ve
parasal önlemler olmuştur. Harcama arttırıcı ve gelir azaltıcı önlemler sonucu, bütçe açığı ve
borç yükü hedef düzeyleri aşılmıştır. O nedenle, uygulanan genişletici politikaların 2010 yılı
ile beraber ne zaman ve ne şekilde, nasıl bir patika içinde azaltılacağı önem kazanmış ve ekonomi politikasının temel meselesi olmuştur. Çünkü söz konusu genişletici politikaların
zamanından önce sonlandırılması, yeniden canlanmaya başlayan ekonominin durgunluğa
girmesine neden olmuştur. Teşvik politikalarına gereğinden fazla devam edilmesi ise
enflasyonu ve kamu borçlarını yükseltmiştir.
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Grafik 14: KKBG / GSYH
Küresel krizle geçen yıllarda, kamu kesimi ve finansmanında inceleyeceğimiz son
rasyo, KKBG / GSYH’dir. Kamu kesimi ekonomiye merkezi yönetim, KİT’ler, mahalli
idareler, döner sermayeli kuruluşlar, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar ve işsizlik sigortası
aracılığıyla dahil olduğundan aynı zamanda her bir ekonomik birimin borçlanma gereği, kamu
kesimi borçlanma gereğini belirleyen faktörleri oluşturur.
Küresel krizin etkilerini azaltmak amacıyla bazı harcama kalemlerinde ilave artışlar
yapılmış, aynı zamanda 2009 yılındaki derin küçülmenin yanında diğer yılların büyüme
oranları da tatmin edici olmamıştır. Öte yandan bütçe açığı ve borç rasyoları ile borçların
yarattığı faiz yükü, öngörülen düzeyin üstünde artış göstermiştir. 2008 yılından önce
KKBG’nin en önemli unsuru olan merkezî yönetim bütçesi, krizin bütçe göstergelerini bozması nedeniyle, son yıllarda yine bu özelliğini kaybetmemiştir. KKBG’nin salınımı, merkezi
yönetim bütçesi borçlanma gereğinin salınımı ile benzerlik göstermeye devam etmiştir. Bu
salınım benzerliğini belirleyen de, bütçe açığı ve açığı yaratan faktörler olmuştur. Bunun
dışında diğer kamu ekonomi birimlerinin borçlanma gerekleri, KKBG’yi besleyici rol
oynamamıştır (Grafik 15).
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Grafik 15: Bütçe Türlerine Göre Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinin Salınımı
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Uygulamalar
1980-2014 dönemi kamu maliyesi göstergeleri

278

Uygulama Soruları
1)

1980 sonrası bütçe açıklarının gelişimini değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, 1980 sonrası ekonomide yaşanan dönüşüm politikalarından 2014 yılına
dek maliye politikasındaki gelişmeleri bütçe harcamaları, bütçe gelirleri, bütçe açığı, faiz dışı
açık, vergi yükü ve millî gelir içindeki payları, bütçe harcamaların ve gelirlerinin çeşitlerini
bütçeden aldıkları paylar, bütçe açıkları ile kamu kesimi açığının boyutu bağlamında, yıllar
itibarıyla öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
24 Ocak Kararları ile beraber 1980 dönüşümünü ve kamu maliyesi
göstergelerine etkisini anlatınız.
2)

2001 krizini, maliye politikaları açısından değerlendirmesini yapınız.

3)

1980’den günümüze kamu kesimi açığının boyutunu değerlendiriniz.

4)

Kamu kesiminde yer alan birimlerin açıklarını ve finansman yollarını anlatınız.

5)
anlatınız.

2008 küresel krizinde uygulanan maliye politikalarını ve yarattığı etkileri
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