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AB: Avrupa Birliği

KISALTMALAR

ABD: Amerika Birleşik Devletleri
DTÖ: Dünya Ticaret Örgütü

DYSY: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı
ECU: Avrupa Para Birimi

EFTA: Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
FDI: Doğrudan Yabancı Yatırım

FIAS: Yabancı Yatırım Danışmanlık Hizmetleri
GSYİH: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla

IFC: Uluslararası Finans Kurumu
IMF: Uluslararası Para Fonu

ITC: Uluslararası Ticaret Merkezi
İSO: İstanbul Sanayi Odası

İTO: İstanbul Ticaret Odası

OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
SDR: Özel Çekme Hakları

TÜFE: Tüketici Fiyatları Endeksi
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
ÜFE: Üretici Fiyatları Endeksi
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YAZAR NOTU
İktisat lisans programına kayıtlı öğrenciler için hazırlanan bu çalışmayla; temel
ekonominin konuları geniş bir perspektifte, sade ve anlaşılır bir şekilde analiz edilmiştir.
Prof. Dr. Seyhun DOĞAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. İktisat Biliminin Tanımı ve Özelliği

1.2. İktisadi Faaliyetin Niteliği ve Çeşitliliği
1.3. İktisadi Faaliyetin Analizi
1.4. İktisat Biliminin Doğuşu
1.5. İktisadi Kavramlar

1.6. Temel Ekonomik Sorunlar

1.7. İktisat Biliminin Uğraştığı Başlıca Konular
1.8. İktisat Biliminin Artan Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•
•

İktisat biliminin temel kavramları, faaliyetleri nelerdir?

Günümüzde iktisat biliminin uğraştığı başlıca konular nelerdir?

12

Konu

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

İktisat
biliminin
kavramları

Kazanım

temel İktisat biliminin
kavramlarını kavrayabilmek.

İktisat biliminin doğuşu

Günümüzde iktisat bilimi

İktisat biliminin tarihsel
gelişimini öğrenebilmek.

Günümüzde iktisat biliminin
uşraştığı başlıca konularıı
tartışabilmek.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Okuyarak, Araştırarak.
Okuyarak, Araştırarak.
Okuyarak, Araştırarak, Fikir
Yürüterek ve Tartışarak.
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Anahtar Kavramlar

•
•
•
•

İktisat

Mal ve hizmetler
Üretim

Tüketim

14

Giriş

Bu bölümde iktisat biliminin tarihsel gelişimi, temel kavramları, faaliyet alanları gibi
konular öğretilecek, günümüzde iktisat biliminin artan önemi üzerinde durulacaktır.
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1.1. İktisat Biliminin Tanımı ve Özelliği

İktisat bilimi; üretim ile tüketim veya arz ile talep arasında dengenin nasıl oluştuğunu ve
üretim faktörlerinin (toprak, emek, sermaye ve girişimci) nasıl kullanıldığını inceleyen bir
bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.

İktisat biliminin temel öğesi insandır. Özellikle insanların sosyal ve fiziki çevreye uyum
sağlamalarında iktisat bilimi etkin bir rol oynamaktadır. Günümüzde iktisat biliminin görevi
sadece iktisadi faaliyet ve kurumların tanıtılmasından ibaret olmamakla birlikte iktisadi faaliyet
akışının kontrol ve yönetiminde de yardımcı olmaktadır. İktisat bilimi, işsizlik, para arzındaki
ve döviz kurlarındaki değişmeler, enerji sorunu, fiyat artışları, teknoloji transferi ve yeni
teknolojik şartlara uyum sağlamak, kaynakların dağılımı ve kullanımındaki etkenler, ithalat ve
ihracattaki tıkanıklıklar, üretim azlığı, tüketim fazlalığı, finansman güçlüğü, yatırım ve tasarruf
ile faiz politikasındaki aksaklıklar, büyüme sorunları gibi durumları incelemektedir. Bu şekilde
iktisadi olaylar arasındaki bağlılıkları, eğilimleri, sebep-sonuç ilişkilerini, olayların akışındaki
yönleri anlamak ve açıklamak olanağını sağlamaktadır.
İktisat bilimi bütün bunları sadece açıklayıcı işlevi olarak yapmamaktadır. Aynı
zamanda iktisadi faaliyetleri kontrol etmek, onu yönetmek, toplumun ekonomik şartlarını
iyileştirmek ve refah düzeyini arttırmak için yapar. Bundan dolayı iktisat bilimi pasif bir bilim
değil; belirlenen hedeflere ulaşmak için çaba sarf eden, rehberlik eden ve kurallarına uyulması
gereken bir bilimdir. Böyle olmasından ötürü iktisat sosyal bir bilimdir.
1.2. İktisadi Faaliyetin Niteliği ve Çeşitliliği

İktisadi faaliyetler, “insanların ihtiyaçlarını karşılamak, içinde bulundukları maddi
şartları düzeltmek, refah düzeylerini arttırmak amacıyla yaptıkları faaliyetler” olarak
tanımlanmaktadır. İktisadi faaliyetlerin amacı, ihtiyaçları tatmine yarayan araçlar arasındaki
uyumsuzluğu gidermektedir.

İktisadi faaliyetler, “kıtlığa karşı girişilen ve malların rasyonel idaresi şeklinde beliren,
bilinçli, içinde bulunduğumuz zamana ve geleceğe ait davranışlar” şeklinde açıklanabilir. Bu
faaliyetler aşağıdaki şekilde de görüldüğü üzere üretim, dolaşım, bölüşüm ve tüketim olarak
dört ana başlık altında gruplandırılabilir.
İktisadi Faaliyetlerin Çeşitleri

Üretim

Dolaşım

Bölüşüm

Tüketim
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Şekil 1.1. İktisadi Faaliyetlerin Çeşitleri

• Üretim: Tabiatın bize vermiş olduğu hammaddeler emek ile makine ve aletlerle, kısa veya
uzun bir işleme tabi tutularak ihtiyaçları karşılayacak hale gelmektedir. Malların ihtiyaçları
tatmine yarayacak hale gelmesine üretim, bunu gerçekleştirmek için kullanılan hammadde,
emek, makine, alet gibi unsurlara da üretim faktörleri denir.

• Dolaşım: İkinci iktisadi faaliyet grubu, servetlerin dolaşımıdır. Farklı doğal şartlardan ya da
uzmanlaşma sonucu elde edilen elverişli şartlardan doğan mallar; insanlar, bölgeler ve ülkeler
arasında mübadelelere sebep olmaktadır. Bu şekilde insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için; en
elverişli, en az zahmetli, en verimli yolu seçmektedir. Dolayısıyla, mübadele de bir üretimdir,
ama dolaylı bir üretimdir. İktisat düzeninde değiş tokuşlar paralı mübadele şeklinde olup;
alıcılar ve satıcılar piyasada karşılaşmaktadır. Para hem malların el değiştirmesini sağlamakta,
hem de onların mübadele değerlerini yani fiyatlarını göstermektedir.

• Bölüşüm: Üretim, yani ihtiyaçları tatmine yarayan malların meydana getirilmesi için bir
takım üretim faktörleri (emek, hammadde, makine) kullanılmaktadır. O halde üretici, bir takım
değerler yaratmak için bir takım değerler (üretim faktörleri) harcamak zorundadır. İktisadi
düzen paralı mübadeleye dayandığı için yaratılan değerler de kullanılan değerler de para
cinsinden ifade edilmektedir. Üreticinin sattığı değerlere karşılık aldığı paralara satış hâsılatı,
satın aldığı değerlere karşılık ödediği paralara da üretim maliyetleri denir. Bu durumda
üreticinin üretim maliyeti olarak ödediği paralar, üretime katılan üretim faktörü sahiplerinin
gelirini oluşturmaktadır. Böylece üretim yapılırken bir taraftan mallar, diğer taraftan gelirler
yaratılmaktadır. Yaratılmış olan değerler üretime katılan unsurlar arasında şu veya bu ölçüye ya
da usule göre paylaşılmaktadır. İşte buna bölüşüm ya da gelirin bölünmesi denir.
• Tüketim: Tüketim; ihtiyaçların doğrudan doğruya tatmini için mal ve hizmetlerin yok
edilmesi (ekmek) veya zamanla yavaş yavaş (elbise) kullanılmasıdır. Ancak yok oluş ya da
zamanla kullanma bir ihtiyacı tatmin ettiği ölçüde tüketim sayılmaktadır. Bununla birlikte
hizmetler de mal sayıldığı için ve ihtiyaçları tatmin ettiği için tüketim kavramı için de
değerlendirilmektedir. Örneğin; bir doktorun hizmeti de bir tüketimdir.
1.3. İktisadi Faaliyetlerin Analizi

İktisadi olay ve faaliyetler çeşitli ölçülere göre incelenmektedir. Bu inceleme süreleri,
büyüklükleri ve nitelikleri bakımından yapılmaktadır.
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Tablo 1.1. İktisadi Faaliyetlerin Analizi
Mikro ve Makro Düzeyde Analiz

- Mikro Düzeyde Analiz: Bu analizde bir kişinin, bir ailenin ya da bir girişimin iktisadi
davranış ve faaliyetleri incelenmektedir.

- Makro Düzeyde Analiz: Bu analizde bir milletin iktisadi davranış ve faaliyetleri
incelenmektedir.
Kısmi Denge ve Genel Denge Analizi

- Kısmi Denge Analizi: Bir malın ya da faktörün fiyatının piyasada nasıl belirlendiğini ya da
değiştiğini piyasalar arasındaki ilişkiyi dikkate almaksızın incelemektedir. Bu analiz; diğer
unsurların değişmediği varsayımının benimsendiği bir iktisadi analiz türüdür.

- Genel Denge Analizi: Bir mal ya da faktör fiyatının piyasada nasıl belirlendiği ya da
değiştiğini piyasalar arasındaki karşılıklı ilişkiyi dikkate alan analizdir.
Statik, Mukayeseli Statik ve Dinamik Analiz

- Statik Analiz: İktisadi olay ve faaliyetlerin belli bir anı seçilerek o andaki durumu
incelenmektedir.

- Mukayeseli Statik Analiz: Bir iktisadi olayı oluşturan öğelerin iki ayrı zaman anındaki
durumları karşılaştırılmaktadır.

- Dinamik Analiz: Zaman unsuru ve bunun getireceği değişiklikler göz önünde tutulmak
şartıyla iktisadi olay ve faaliyetler incelenmektedir.

1.4. İktisat Biliminin Doğuşu

1.4.1. Eski Yunan’da İktisadi Düşünce

Eski Yunan’da iktisat, bağımsız bir araştırma niteliği kazanamamıştır. İlginin zayıf
olmasının nedenleri; hem iktisadi sorunların henüz ağırlığını hissettirmemesi hem de devlet
yönetimine ağırlık verilmesi ve politik, felsefi ve ahlaki tartışmaların gereğinden çok yoğunluk
kazanmasıdır. İktisadi düşünce açısından bu denli sınırlı kalınmasının nedenlerinden biri eski
Yunan’ın tarıma dayalı bir ekonomik yapıya sahip olmasıdır. Bu nedenle de ekonomik yaşam
oldukça ilkel bir düzeydeydi ve herkes kendi geçimi için üretimde bulunmaktaydı. Bir diğer
neden ise, devletin bireyden üstün tutulmasıdır. Sitenin refahı kişisel refahtan üstün
görülmüştür. Eşitlik fikrine önem verilmiştir. Servet insan ilişkilerini olumsuz etkilediği için
hoş karşılanmamıştır.
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Eski Yunan’ın iktisadi düşünce açısından önemli görülen isimlerin başında Sokrates
gelmektedir. Sokrates adaletin mutlak bir değer olduğunu ve sosyal hayatın, adalet kurallarına
göre düzenlenmesi gerektiğini savunmuştur. Sokrat’ın yazılı bir eseri olmadığı için onun
fikirleri daha çok öğrencisi olan Platon’un eserlerinden öğrenilmiştir. Bir diğer önemli isim ise
Platon(Eflatun) Sokrat’ın öğrencisi Aristo’nun hocasıdır. Platon, iktisadi gelişmeyi, mal ve para
ticaretini, servet edinmeyi hoş karşılamamaktadır. Çünkü bu tür uygulamaların devletin
istikrarını ve güvenini sarsacağını düşünmektedir. İşbölümü kavramını getirmiştir.
İşbölümünün insanlar arasındaki yetenek farklarından ve insan ihtiyaçlarının çeşitliliğinden
doğduğunu ifade etmiştir. Bir başka önemli isim de Aristo’dur. Aristo iktisadi düşünceye
analitik yaklaşımı ilk getiren düşünür olarak kabul edilmektedir. Çünkü konuları sebep-sonuç
ilişkilerini belirlemeye özen göstererek ele almıştır. Aristo’nun belli başlı görüşleri şu
şekildedir:
• Aristo’nun ekonomisi bir aile ekonomisidir. Ona göre genel olarak aile
tüketimi için üretim yapılmaktadır.
• Üretici ve tüketici arasındaki ilişkilerde amaç kar değildir.
• Para mübadele aracıdır.

• Aristo doğrudan üretici ile tüketici arasındaki ilişkiyi doğal; üretici ile satıcı
arasındaki ilişkiyi ise ticari ekonomi olarak nitelendirmektedir. Bu nedenle doğal
ekonomi ile doğal fiyat dışında oluşan fiyat, kar ve faizi reddetmektedir.

• Para kazanmaya ve bu amaçla yapılan ticarete karşı olmasına karşın, özel
mülkiyeti savunmaktadır.

• Aristo’ya göre insanlar doğuştan farklıdırlar. Bu görüşüyle köleliği
benimsemektedir.
• Platon kadar olmasa da bireyciliğin sakıncaları yüzünden devletçiliği
savunmaktadır.
• Ekonomiyi devlete gelir sağlayan bir unsur olarak değerlendirmektedir

1.4.2. Romalılarda İktisadi Düşünce

Roma’nın gelişiminin daha çok askeri ve siyasal bir nitelik göstermesinden dolayı,
iktisadi düşünce yapılarında eski Yunan düşüncesinden etkilenmekle birlikte; ahlaki yapılara ve
hukuk kavramına daha çok ağırlık vermişlerdir. Roma hukuku, ekonomide liberal doktrinin
temelini hazırlayarak iktisadi düşünce tarihine önemli katkıda bulunmuştur. Dönemin en
önemli filozofları, Çiçero, Seneca, Pliny, Epictetus, Cato, Varro ve Columella’dır. Bu
filozofların hepsi lüksü ve zenginliği kınamakta ve ölçülü davranışları tavsiye etmektedir. Para
peşinde koşma sevdası; bütün kötülüklerin kaynağıdır görüşüne sahiptiler. Faize şiddetle karşı
çıkmışlardır. Ekonomik faaliyetlerde tarıma öncelik tanımışlardır.
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Roma’da her ne kadar toprak rejimine büyük önem verilse de topraklar hem verimsiz,
hem de yerleşim yerlerine uzaktaydı. Bundan dolayı da uzun süren savaşlar küçük mülkiyete
dayanan tarımı esirlerin çalıştığı büyük çiftlik tarımına dönüştürmüştür. Bu da toplumsal
huzursuzluk, siyasal bunalım ve iktisadi dengesizliklerin oluşmasına neden olmuştur. Cato,
Varra ve Columella ise bu durumu düzeltmek için tarımsal faaliyetin ve toprak rejiminin
yeniden düzenlenmesi için yoğun çaba sarf etmişlerdir.
Romalılara göre bireysel haklar toplumsal mülkiyetin önünde gelmektedir. Bu
doğrultuda özel mülkiyeti savunmuşlar ve beraberinde sözleşme özgürlüğünü de getirmişlerdir.
Böylece mülk sahibi mülkünü istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Kısacası, Romalılar
iktisadi düşünce yapısı olarak hukuk dışında kalan alanlarda fazla yenilikler göstermemiştir.
Bunun en önemli nedeni olarak da Romalıların daha çok siyasal olaylara ağırlık vermelerinden
kaynaklandığı söylenebilir.
1.4.3. Ortaçağ’da İktisadi Düşünce

Kesin olarak belirlenememesine rağmen 5. ve 11. yy arasındaki dönem olarak ele alınan
Ortaçağ iktisadi düşünce döneminin en önemli düşüncesi doğal hukuk kavramıdır. Doğal
hukuk; doğanın insanlara kazandırdığı bazı kurallardır. Bu kurallar zamanla değişime
uğrayabilir, ortadan kaldırılabilir ya da yeni kurallar ilave edilebilir. Düzenleme toplum yararı
düşünülerek yapılmaktadır. Bu doğrultuda adil ücret ve adil fiyat fikri savunulmakta, faize ise
iyi gözle bakılmamaktadır. Bu dönemde karşımıza çıkan diğer önemli noktalar şu şekildedir:
• Ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde loncalardan yararlanılmaktadır. Buna göre
üretimin yapılması ve piyasaya sunulması belli sınırlama ve kontrollere bağlı olarak
yapılmaktadır. Loncalarda ekonomik faaliyetin kurallara bağlanmasının nedeni, üyelerinin
çıkarlarını korumak, kaliteyi arttırmak, belirli ticari alanlarda monopol oluşturmak, ücret ve
çalışma şartlarını iyileştirmektedir. Bun karşın ortaçağda ticaret benimsenmemiştir.
• Ekonomik faaliyetlerde işbölümünün önemi vurgulanmıştır.

• Malın malla değişimi (mübadele) döneminden malın değerinin para ile belirlenmesi
dönemine geçildiğinde değerin ne olduğu konusuna eğilmişlerdir. Bir malın fiyatı ne olmalıdır
ki ona ödenen bedel karşısında alıcılar ve satıcılar karşılıklı olarak zarara uğramasın. Bu
noktada “adil fiyat” kavramı ortaya çıkmıştır. Adil fiyat objektif fiyattır; arz ve talebin kesiştiği
denge noktasında belirlenebilmektedir.
• Emeğin fiyatı da adil ücret kavramı ile belirlenmiştir. Buna göre işverenlerin çalışanlara
kendi ihtiyaçlarına uygun bir hayat seviyesi sağlayacak düzeyde ücret ödenmesi görüşünü
savunmuşlardır.

• Faiz kilise tarafından yasaklanmıştır. Para mübadele amacı için kullanılmadır. Bu
nedenle ödünç verilen para için faiz talep etmek yasal olmamaktadır.
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1.5. İktisadi Kavramlar

Bazı temel iktisadi kavramlar şu şekilde açıklanabilir:

• İhtiyaçlar: Bütün iktisadi faaliyetler doğrudan doğruya ya da dolaylı bir şekilde
ihtiyaçların tatminine yöneliktirler. İhtiyaçlar zorunlu ve zorunlu olmayan ihtiyaçlar olarak
ikiye ayrılır. Zorunlu ihtiyaçlar insanın yaşamını devam ettirilebilmesi için karşılanması
zorunlu olan gereksinimlerdir. Zorunlu olmayan ihtiyaçlar ise insanlar için yaşamsal olmayan
ancak tatmin edildikçe insanlara haz ve doyum veren ihtiyaçlardır. İhtiyaçların tatmini faydaya
bağlıdır. Ancak, fayda ölçülemez, herkese göre değişebilir ve sıraya konulabilir.

İktisatçıya göre ihtiyaç tatmin edildiği zaman haz, tatmin edilmediği zaman ızdırap
veren bir duygudur. Buna göre, ihtiyacı tatmin eden malın, maddi veya gayri maddi, faydalı ya
da zararlı olmasının bir önemi yoktur. Yeter ki, ihtiyacı karşılansın. Bununla birlikte,
ihtiyaçların tatmini için de, insanlar, mal ve hizmet alabilecek bir satın alma gücüne sahip
olmalıdırlar. Her türlü faaliyetin amacı, ihtiyaçların tatmini olduğuna göre, mal ve hizmet
üretecek kaynakların bulunması ve işletilmesi de paraya dayanmaktadır. Bu kaynaklar sonsuz
miktarda bulunsaydı ihtiyaçların tatmininde büyük ekonomik sorunlar karşımıza çıkmazdı.
Oysa kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar ise artmaktadır. Bütün güçlükler de bundan doğmaktadır.
Sermaye ve emek ile yaratılan mallara “İktisadi mallar” denir. Hava ve su gibi
genellikle kendiliğinden mevcut yani insan emeği ile meydana gelmeyen mallara da “serbest
mallar” adı verilir. İhtiyaçlar başlıca üç özellik göstermektedir. Bu özellikler aşağıda yer alan
tablo yardımıyla kısaca açıklanmaktadır.
Tablo 1.2. İhtiyaçların Başlıca Özellikleri
- İhtiyaçlar sayı bakımından sonsuzdur.
Toplumlar geliştikçe ihtiyaçlar da artar. Gelir düzeyleri yükseldiği zaman insanlarda daha
kaliteli mal alma arzusu başlar. Dün lüks sayılan bir mal, bugün zaruri bir mal olarak kabul
edilmektedir. Ancak, sonsuz ihtiyaçlar karşısında, ihtiyaçlarının büyük bir kısmını tatmin
eden öbürlerini edemeyen insan, sınırlı ihtiyaçların tatminini sağlamaya çalıştığı
dönemdekinden daha az mutludur.
- İhtiyaçlar kapasite bakımından sınırlıdır.
İhtiyaçlar tatmin edildikçe bir doyma noktasına varır. Bu iki şekilde belli olur. Birincisi,
ihtiyacın tatmini için belli bir miktar ürünün alınması, ikincisi ise ihtiyaçlar tatmin edildikçe
ona karşı duyulan arzuların azalmasıdır.
- İhtiyaçlar ikame özelliğine sahiptir.
İhtiyaçların ikamesi denildiğinde, bir ihtiyacın yerine diğer bir ihtiyacın geçmesi
anlaşılmaktadır. Böylece bir tüketim yerine başka bir tüketim ikame olmaktadır. Örneğin,
odun kömürünün yerini, maden kömürünün alması gibi.
- İhtiyaçlar dinamik bir bünyeye sahiptir.
İhtiyaçlar devamlı bir genişleme ve yenilenme halindedirler. Bu insan tabiatından doğan bir
durumdur.
- İhtiyaçlar tekrarlanır.
Bu tekrarlanma zaruri ihtiyaçlarda sık, medeni ihtiyaçlarda sınırlıdır. Örneğin: yemek yeme
günde birkaç kez yapılan zaruri bir ihtiyaçken, sinemaya arada bir gitmek yeterli
olmaktadır.
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- İhtiyaçların şiddet dereceleri vardır.
Herhangi bir mala karşı duyduğumuz arzu çok şiddetli olabilir. Bu ihtiyacın tatminine
başlandığında, birbirini takip eden tatminler neticesinde ihtiyacın şiddeti gittikçe
azalabilmekte ve nihayet doyma haline gelebilmekte hatta bıkkınlık yaratabilmektedir. Bu
genel bir kuraldır. Zaruri ya da medeni bütün ihtiyaçlarda bu duruma rastlanılmaktadır.
Doyma sınırına zaruri ihtiyaçlarda çabuk, medeni ihtiyaçlarda geç varılmaktadır.

• Mal ve Hizmetler: İhtiyaçların tatminine yarayan araçlara mal denir. Herhangi bir
maddeyi veya hizmeti iktisadi manada mal haline getiren iki temel özellik vardır. Bunlar: fayda
ve kıtlıktır. Buna göre, herhangi bir maddenin faydalı sayılabilmesi için üç şartın bulunması
gerekmektedir. Birincisi, bir ihtiyacın bulunmasıdır. İkincisi, insanın bir maddeyi ihtiyacın
tatminine elverişli bulması lazımdır. Üçüncüsü ise, bu maddenin ihtiyaç duyan kimsenin fiilen
yararlanabileceği yerde ya da iktidarı dâhilinde bulunması gerekmektedir.

Malların kıtlığı ise, mutlak manada değil de nispi manada anlaşılır. Bir bakıma bütün
mallar sınırlıdır. Çünkü bunlar dünyadaki miktarları ile sınırlıdırlar. Ancak bunlardan bazıları
insanların ihtiyaçlarına oranla fazladır. Örneğin: Hava. Bu çeşit mallara serbest mallar denir.
Buna karşın bazı mallar insan ihtiyaçlarına göre kıttır. Bunlara da iktisadi mallar denir.
Kısacası, bütün mallar faydalı oldukları halde, sadece iktisadi mallar kıttır. Bütün iktisadi
faaliyetlerin amacı bu çeşit mallardır. Bunların rasyonel kullanılması gerekliliği vardır.
• Üretim: İhtiyaçların tatmininde kullanılan malların meydana getirilmesine üretim
denir. Üretim, kısaca fayda yaratmak olarak da tanımlanabilir. Çünkü mal ve hizmetleri talep
etmemizin amacı, onların fayda sağlamalarıdır. Mal ve hizmetleri üretmek için de üretim
faktörleri belli bir oranda bir araya getirilir. Böylece üretim firma adı verilen bir iktisadi
ünitede ve girişimcinin yönetiminde belli miktarlarda üretim faktörlerinin bir araya gelmesiyle
gerçekleşir.
Üretim, iki faaliyet koluna ayrılır. Bunlar: Tüketim malları ve sermaye malları. Tüketim
mallarının bir kısmı (gıda maddeleri gibi) doğrudan doğruya kullanılır kullanılmaz ortadan
kalkar. Bir kısmı da (giysi ve beyaz eşya gibi) çok yavaş bir şekilde aşınır ve değerini
kaybeder. Yatırım malları olarak da adlandırılan sermaye malları ise (makine gibi) çeşitli
tüketim maddelerinin üretiminde kullanılır, doğrudan doğruya tüketilmez. Bu durumda, şu
şekilde bir formül yazılabilir:
Q=C + I

Q: Toplam Üretim
I: Sermaye (Yatırım) Malları
C: Tüketim Malları
• Tüketim: Mal ve hizmetlerin ihtiyaçların giderilmesinde kullanılmasına tüketim
denir. Ancak ihtiyaçların tatmini sırasında mallar ortadan kalkabilir ya da kalkmayabilir. Mal
ve hizmetler tüketildiklerinde faydalarını vermek suretiyle ihtiyaçları gidermektedir. Örneğin,
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acıkan bir insanın yemek yemesi sonucu o mal tüketilmekle ortadan kalkmaktadır. Buna karşın,
ev, kalem gibi mallar ihtiyaç giderirken ortadan kalkmaktadır. Bununla birlikte hizmetler de
tüketim kapsamına girmektedir. Çünkü hizmetler de mal sayılmakta ve ihtiyaçları tatmin
etmektedir. Bir doktorun, bir berberin hizmeti de birer tüketimdir.
• İhtisaslaşma ve İşbölümü: Bir kişinin bir üretim dalında devamlı olarak çalışıp o
dalda bilgilerini arttırarak ehliyet ve kabiliyet kazanması durumuna ihtisaslaşma denir.
İhtisaslaşma, bir üretim faktörünün, bir bölgenin ya da endüstrilerin belli bir üretim dalı
üzerinde durmalarıdır. Bununla birlikte, üretim faaliyetlerinin ihtisas esasına göre
teşkilatlandırılmasına işbölümü denir. İhtisaslaşma ve işbölümü sayesinde üretim faktörleri
kendilerine en uygun alanda çalışma imkânı bulmaktadır. Bu da meslek gruplarının oluşmasına
ve bu meslek grubunda bulunanların bilgi ve deneyimlerini arttırmalarına olanak tanımaktadır.
Böylece üretimde verim artışıyla birlikte, üretilen malların daha kaliteli ve nitelikli hale
gelmesi sağlanmış olmaktadır. Kısacası, ihtisaslaşma ve işbölümü günümüz ekonomilerinin
güçlenmesine katkı sağlayan unsurlardan birisidir. Bu iki kavram ekonomik faaliyetlerin temel
unsurlarıdır.
1.6. Temel Ekonomik Sorunlar

Hangi ekonomik sistem benimsenmiş olursa olsun, temel ekonomik sorunları üç ana
başlıkta sıralamak mümkündür. Bunlar:

• Kıt olan kaynakların tamamını kullanmak: Bir ekonomide tüm üretim faktörlerinin
üretime koşulmasına “tam istihdam'” ya da “tam kullanım” denilmektedir. Eğer bir
ekonomideki mevcut üretim faktörlerinin bir kısmı üretime katılamıyorsa, buna “eksik
istihdam” ya da “eksik kullanım” denilmektedir.

Kaynakların kıt olması mevcut olanaklarla yapılabilecek maksimum üretim konusunu
öne çıkarmaktadır. Bu bakımdan, tam istihdam ve eksik istihdam kavramları Üretim Olanakları
Eğrisi yardımıyla daha iyi anlaşılacaktır.
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Y malı (Otomobil)
A

Etkin

Üretimi mümkün
olan alan

▪C

0

▪B

Üretimi mümkün
olmayan alan

Etkin değil
X malı (Bilgisayar)

Şekil 1.2. Üretim Olanakları Eğrisi ve Etkinlik

Şekil 1.2.’de, bir ekonomide sadece iki mal üretileceği varsayımı altında üretim
olanakları eğrisi üzerindeki her nokta söz konusu ekonomide tam istihdam halinde, üretilmesi
mümkün bir mal bileşimini vermektedir ve söz konusu ekonomide her iki maldan “n” tane
farklı mal bileşimini üretmek mümkün olacaktır.

Üretim olanakları eğrisi üzerinde olmayan bir nokta (B noktası), veri teknoloji ve
ekonomideki veri kaynak miktarıyla erişilmesi mümkün olmayan bir üretim bileşimini
göstermektedir.
Diğer taraftan, üretim olanakları eğrisinin altındaki her noktadaki üretim bileşimi (C
noktası), kaynakların tümünün üretime koşulamaması halindeki üretim seviyesini ifade
etmektedir. Bu gibi durumlarda, ekonomide tam istihdam sağlanamamış olduğu için üretim
düzeyi de düşmüştür.

• Kıt olan kaynakları, etkin olarak kullanmak: Kıt kaynakların etkin kullanımını
sağlamaya dönük kararlar için şu üç temel sorun önemlidir. Bunlar:
-Hangi mal ve hizmetler, ne miktarda üretilecek?: Üretilmesi muhtemel, çok çeşitli
mallardan “hangilerinin” ve “ne miktarlarda” üretileceğinin belirlenmesi, en önemli
sorunlardan biridir. Üretilmesine karar verilen mal ve hizmetlerin toplumun ihtiyaçlarına en
uygun bileşimde olması gerekmektedir. Herhangi bir maldan belirli bir miktarda üretilmesi
kararlaştırıldığında, bu üretim ancak diğer mal ve hizmetlerin üretiminin azaltılması ya da
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üretiminden vazgeçilmesi ile mümkün olacağı prensibi ortaya konulmuştur. Bununla birlikte,
bir ekonomide bazı mallar alıcı bulamazken, ihtiyaç duyulan bazı mallar yeterince
bulunamıyorsa, söz konusu ekonomide karar birimlerinin hangi malların ne kadar üretileceği
yönündeki kararlarının toplum tercihlerine uygun olarak alınmadığı sonucu ortaya çıkacaktır.

-Üretim, hangi faktörlerin yardımıyla, hangi yöntemlerle, nasıl yapılacak?: Burada;
üretimin kimler tarafından yapılacak olması ve üretimin, hangi kaynaklar aracılığıyla, hangi
teknolojik yöntemler kullanılarak gerçekleştirilecek olması konuları öne çıkmaktadır. Her mal
ve hizmet daha çok emek ve daha az sermaye kullanılarak (emek-yoğun üretim teknolojisi) ya
da daha az emek ve daha çok sermaye kullanılarak (sermaye-yoğun üretim teknolojisi)
üretilebilir. Yapılan üretimde uygun teknolojinin seçilmesi kaynak kullanımında etkinliği
sağlarken; yanlış teknolojinin seçilmesi israf ya da refah kaybına yol açacaktır.

-Üretim kimler için yapılacak?: Bir diğer temel sorun da üretilmiş olan mal ve
hizmetlerden kimlerin yararlanacağı ya da başka bir ifadeyle, üretilmiş mal ve hizmetler nasıl
bölüşüleceği konusudur. Üretime katılan faktörlerin üretime katılmalarının bedelleri olarak
alacakları faktör payları, söz konusu ülkenin gelir bölüşümünü belirleyecektir. Üretimin
sonuçlarından yararlanmada alınan payların büyüklükleri temel belirleyicidir. Faktör paylarının
büyüklüğü, faktör sahiplerinin refahlarının ne olduğuna ilişkin bir ölçü olarak kabul edilebilir.

Hangi mal ve hizmetlerin ne kadar, nasıl ve kimler için üretileceği kararlarının
alınmasında, ekonomideki kıt kaynakların toplum refahını en üst düzeye çıkaracak şekilde
üretime koşulması ve üretilen mal ve hizmetlerin toplumdaki bireyler arasında adil dağılımının
sağlanması amacına odaklanılması gerekir. Ancak bu amaç gerçekleştiğinde ekonomik
etkinliğe ulaşılacaktır. Başka bir ifadeyle, hem kaynak kullanımında (üretimde etkinlik), hem
de gelir dağılımında (bölüşümde etkinlik) etkinlik sağlandığı zaman “ekonomik etkinlik”
sağlanmış olacaktır.

• Mevcut kaynaklarla üretilen mal ve hizmetlerin miktarını artırmak yani üretim
kapasitesini genişletmek: Üretim Olanakları Eğrisi aynı zamanda ekonomik gelişme
konusunda da açıklayıcıdır. Bir ülkedeki veri kaynaklar ve üretim teknolojisi ile üretilecek mal
ve hizmet miktarının belirlediği üretim kapasitesi sınırını da gösteren Üretim Olanakları Eğrisi,
zamanla üretim teknolojisinin değişmesi, üretim faktörlerinin miktarının artırılması, kalitesinin
yükseltilmesi gibi nedenlerle değişebilir.
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Şekil 1.3. Üretim Olanakları Eğrisi ve Ekonomik Gelişme

Şekil 1.3.’te ÜOE eğrisi, bir ekonomide 2000 yılındaki üretim olanaklarını
göstermektedir. Ancak bu eğri oluşturulurken kaynakların ve teknolojinin sabit olduğu yönünde
yapılan varsayım yıllar itibarıyla değişecektir. İşte zaman içinde yeni buluşlar ve teknik
gelişmeler, yeni hammaddelerin bulunması, kaynakların verimliliklerinin artması, sermaye
mallarının artması ve aktif nüfusun nicelik olarak artması ya da kalite olarak iyileşmesi gibi
gelişmeler tüm mallardan daha fazla üretilmesine neden olacaktır. Üretimin sınırının
genişlediği bu yeni durumda ÜOE üretim olanakları eğrisi, daha sağa kayacak ve 2015 yılında
ÜOE1 konumunu alacaktır. Bu durum, söz konusu ekonomide her maldan daha fazla üretim
olanağının elde edildiğini yani üretim kapasitesinin arttığını ve ekonomideki mal ve hizmet
üretiminin (ekonomik büyümenin) de buna bağlı olarak arttığını ifade eder.
Gelişmiş ülkelerin üretim kapasitesini artırma sorunu ekonomik büyüme olarak
adlandırılırken, azgelişmiş ülkelerinki ekonomik kalkınma olarak nitelendirilmektedir.
1.7. İktisat Biliminin Uğraştığı Başlıca Konular

İktisat politikasının görevi, ekonominin yüksek bir çalışma seviyesine ulaşmasını
sağlamak ve dengesizlik haline düşmesini önlemektir. Ekonomilerde zaman zaman daralma ya
da genişleme, iç ya da dış dengesizlik, enflasyon ya da deflasyon gibi olaylarla
karşılaşılmaktadır. Bunlar, mal ve para (gelir) akımlarında meydana gelen dalgalanmalardır. Bu
kavramlar kısaca şu şekilde açıklanabilir:
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Deflâsyon
Ekonomide genel talebin azalması
Ekonomide genel arzla (mal), genel talep
yüzünden fiyatlar genel seviyesinin ve
(satın alma gücü) arasındaki dengenin
neticede üretim hacminin düşmesi
bozulması ve bunun sonucunda fiyatlar
demektir.
genel seviyesinin yükselmesidir. Aşırı talep
halinin meydana gelmesinden doğan bu
olay, günümüzde gelişmiş veya az gelişmiş
bütün ülkeleri uğraştıran bir dengesizlik
halidir.
Daralma
Genişleme
Ekonomide üretim ve istihdam düzeyinin Ekonominin
üretim
ve
istihdam
düşmesi demektir. Böylece işsizlerin sayısı seviyesinin yükselmesidir. Genişleme
artmakta, toplum fakirleşmektedir.
sonrası toplumun refahı artar. Genişleme
ekonomide boş kaynak varsa olur, boş
kaynak yoksa enflasyona dönüşür.
Enflasyon

İç Denge
Yurtiçi
fiyat
seviyesinin
istikrarını
sürdürmesi halidir. Bu durumda para
değerini (satın alma gücünü) korur. Fakat
bazen genel fiyat seviyesi bozulur, fiyatlar
anormal derecede düşer ya da yükselir. Bu
iç dengesizlik halidir. Günümüzde en çok
rastlanılan iç dengesizlik hali enflasyondur.

Dış Denge

Bir ülkenin belli bir dönemde, diğer ülkeler
karşısındaki
ekonomik
ilişkilerini
ödemeler bilançosu yansıtır. Ödemeler
bilançosu alacaklı ve borçlu kalıntı
vermeyen ülke dış denge halindedir.
Ödemeler bilançosu alacak ve borç fazlası
veren ülke dış dengesizlik haline
düşmüştür.

Her ekonominin amacı insandır; ihtiyaçların karşılanması ve refahıdır. Ayrıca, gerek
nüfus miktarı gerekse ihtiyaçlar artmakta ve genişlemektedir. O nedenle ülke ekonomisinin
bunları karşılayacak bir hızla gelişmesi yani üretim hacminde devamlı, önemli reel artışlar
olması gerekmektedir. Üretimin artması da üretim kapasitesinin yükselmesi ile olmaktadır.
Günümüzde gelir bölüşümüne devlet müdahalesi sosyal açıdan zorunludur. Devlet bunu asgari
ücret düzeyini belirlemek, karşılıksız ödemelerde bulunmak, gelire oranlı vergi almak, geniş
kapsamlı sosyal güvenlik tedbirleri koymak suretiyle yapmaktadır.
1.8. İktisat Biliminin Artan Önemi

İktisat bilimi her geçen gün önemini arttırırken bu önemin artmasında rol oynayan bazı
faktörler vardır. Bunlar kısaca şu şekilde açıklanabilir:

• Hükümeti oluşturanların da belli ölçülerde iktisat bilimini öğrenmeleri zorunluluğu,
iktisat eğitimi görmeyenlerin de hükümette yer almaları ve onların iktisadi konularda karar
vermeleri, bu bilimin önemini bir kat daha arttırmıştır.

• Toplumların refah düzeyi ile iktisadi güç yani kaynaklar, üretim ve teknoloji arasında
yakın bir ilişkinin bulunması. Kaynakların daha iyi değerlendirilmesi; üretimin arttırılması,
piyasalara yeni ürünlerin çıkarılması büyük oranda iktisat bilimi sayesinde mümkündür.
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• Bugün özellikle azgelişmiş ülkelerin birçok sorunlarının ulusal sınırları aşarak
uluslararası bir nitelik kazanması. Bu sorunları anlamak, tartışmak ve önerilerde bulunmak için
iktisat bilimini de öğrenmek gerekir.

• Kalkınmanın dışa bağlılığı azaltacağı, bunun için de iktisadi kalkınma planlarına
ağırlık verilmesi. Ülkemizde hazırlanan beş yıllık kalkınma planlarının bir amacı da budur.
• İktisat biliminin bir düşünce yöntemi vermesi, muhakeme gücünü arttırması ve bir
tartışma imkânı yaratması, iktisadi bir olay için birkaç çözüm yolunun bulunması, düşünmeyi
ve tartışmayı zorunlu kılar.
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Uygulamalar

•
•

İktisat biliminin temel kavramlarını değerlendiriniz.

İktisat biliminin artan önemini küreselleşme unsurunu göz önünde bulundurarak
değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları

•
•

İktisat biliminin temel kavramları nelerdir?

Küreselleşme ile iktisat biliminin artan önemi arasında bir bağ var mıdır? Varsa çeşitli
örnekler ile açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde iktisat biliminin temel kavramları, tarihsel gelişimi, faaliyet alanları gibi
konular öğretilmiş, günümüzde iktisat biliminin uğraştığı başlıca konular incelenmiş ve iktisat
biliminin artan önemi üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
A) Aşağıda yer alan boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
1-Malların ihtiyaçları tatmine yarayacak hale gelmesine………, bunu
gerçekleştirmek için kullanılan hammadde, emek, makine, alet gibi unsurlara da
…………… denir.
2-İktisadi faaliyetler ………, ………, ………. ve ………. olarak dört ana başlık
altında gruplandırılmaktadır.
3-Sermaye ve emek ile yaratılan mallara ………….. denir.
4-Üretim faaliyetlerinin ihtisas esasına göre teşkilatlandırılmasına ……………..denir.
5-Ekonomide genel talebin azalması yüzünden fiyat seviyesinin ve neticede üretim
hacminin düşmesine………………… denir.
B) Aşağıda yer alan ifadelerden doğru olanları “D”, yanlış olanları ise “Y” olarak
işaretleyiniz.
6-( ) Ekonomide genel arzla genel talep arasındaki dengenin bozulması ve bunun
sonucunda fiyatlar genel seviyesinin yükselmesine enflasyon denir.
7-( ) Eski Yunan’da iktisat, bağımsız bir araştırma niteliği kazanmıştır.
8-( ) İnsan emeği ile meydana gelmeyen mallara “serbest mallar” denir.
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9-( ) İhtiyaçlar ikame özelliğine sahiptir.
10-( ) İhtiyaçlar sonsuz değildir.

Cevaplar
A) 1-Üretim, üretim faktörleri

2-Üretim, dolaşım, bölüşüm, tüketim
3-İktisadi mallar
4-İşbölümü

5-Deflasyon
B) 6-D
7-Y
8-D
9-D

10-Y
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2. ÜRETİM TEORİSİ VE MALİYETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Üretim Faktörleri

2.2. Üretim Fonksiyonu
2.3. Maliyetler

2.3. Azalan Verimler Kanunu
2.4. Üretim Dengesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
• Ekonomide üretim faktörleri nelerdir?

• Maliyet çeşitleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Üretim faktörleri

Üretim faktölerini
kavrayabilmek.

Üretim fonksiyonu
Maliyetler

Üretim fonksiyonunu
öğrenebilmek.

Üretim-maaliyet ilişkisini ve
maliyet çeşitlerini
öğrenebilmek.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Okuyarak, Araştırarak.
Okuyarak, Araştırarak.
Okuyarak, Araştırarak, Fikir
Yürüterek ve Tartışarak.
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• Üretim

Anahtar Kavramlar

• Emek

• Maliyet
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Giriş

Bu bölümde üretim kavramı, üretim faktörleri, üretim fonksiyonu, üretim-maliyet
ilişkisi ve maliyet çeşitleri gibi konular öğretilecektir.
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2.1. Üretim Faktörleri

Üretim, mal ve hizmet yaratmaktır. Kıt kaynaklarla çeşitli ihtiyaçlar arasındaki uyum,
kısmen üretim yolu ile sağlanmaktadır. İnsan ihtiyaçlarını giderme özelliğine sahip somut
araçlara mal denir. İnsan ihtiyaçlarını giderme niteliği olmakla birlikte elle tutulup gözle
görülmeyen, ama fayda yaratan soyut şeylere hizmet denir. Eşyanın fiziki niteliğini değiştirme
olayı, açıkça mal üretimi anlamına gelmektedir. Eşyanın fiziki niteliğini değiştirmeden fayda
yaratma olayı, hizmet üretimi anlamına gelir. Örneğin, yurt içinde üretilemeyen bir malın
ithal edilmesi, malların yer değiştirilmesi yoluyla yaratılan hizmeti ifade etmektedir.

Mal ve hizmetleri üretmek, çok çeşitli üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi ile
mümkün olmaktadır. Üretim, giderek karmaşık ve anlaşılması güç bir süreç olma niteliğine
bürünmektedir. Bu çok çeşitlilik şekilde de görüldüğü üzere, genellikle dört başlık altında
daraltılıp üretim faktörleri olarak adlandırılmaktadır.

Doğal Kaynaklar
Emek

Sermaye

Girişim

ÜRETİM FAKTÖRLERİ

Rant

Ücret

Faiz
Kâr

• Doğal Kaynaklar: Toprak, doğada var olan asli bir üretim faktörüdür. Coğrafi
konum, hava şartları, yükseklik, iklim ve topografik şartlar toprağın değiştirilemez özelliklerini
oluşturur. Toprağın insan eliyle değiştirilebilen bazı özellikleri vardır. Sulama, gübreleme ve
dinlendirme yöntemleriyle toprağın kalitesini ve verimliliğini yükseltip, daha fazla ürün elde
edilebilmektedir.
•Emek: Günümüz ekonomilerinde insanlar, yalnız fiziki güçleriyle değil, zeka ve
kabiliyetleri ile de üretim olayının odağı durumundadırlar. Vasıfsız işgücünün vasıflı hale
getirilmesi yani eğitimin yaygınlaştırılması, niteliği yükselen işgücünün üretime büyük katkılar
sağlayabileceğini göstermiştir. Emeğin üretime katkısı, miktarı ve niteliğine bağlıdır. Üretime
daha fazla işgücünün tahsis edilebilmesi daha ziyade demografik olup, ülkenin nüfus yapısıyla
ilgilidir. Ülke nüfusunun hâlihazır büyüklüğü ve nüfus artış hızı, üretime katılacak işgücünün
miktar yönünden sınırını çizer. Nüfusun yaş ve cinsiyet birleşimiyle ülkenin sosyal yapısı ve
gelenekleri, bu sınırın genişlemesi ya da daralması gibi sonuçları doğurur. Nüfusun genç ve
kadınların çalışmasının yaygın olduğu ülkelerde işgücü daha büyük miktarlarda üretime katılır.
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Nüfusun niteliğinin iyileştirilmesi de olumlu sonuçlar doğurur. Örgün ve yaygın eğitim,
işgücünün kalitesini yükseltip, üretime katkısının artmasını sağlar.

• Sermaye: İnsan eli ile üretime sokulan bütün araç ve gereçlere sermaye denir.
Sermayeli üretim (daha fazla makine ve teçhizat kullanma); üretim ve gelir artışı yoluyla
toplumların refah düzeylerinin yükselmesine neden olmaktadır. Bu nedenle sermaye birikimi,
ekonomik gelişmenin en önemli konusudur. Sermaye birikimi; toplam gelirinin bir kısmının
tasarrufu ve bunların verimli maksatlara yöneltilmesi anlamındaki yatırımlarla üretimin
artmasını, hatta evvelce başarılması çok güç görünen işlerin gerçekleşmesini saplamaktadır.
Günümüz ekonomilerinde “tasarruf” ve “yatırım” sermaye birikiminin iki önemli unsuru
olarak karşımıza çıkmaktadır.
• Girişim: Herhangi bir mal ve hizmetin üretilebilmesi için üretim faktörlerinin bir
araya getirilmesi gerekir. Üretimde bulunmak amacıyla üretim faktörlerini belli bir
organizasyon çerçevesinde bir araya getirip, üretimin sorumluluğunu üstlenen kişiye girişimci
(müteşebbis) denir. Önceki dönemlerde girişimci ve sermaye sahibi ile müteşebbis genellikle
aynı kişi iken, günümüzde sermayenin sahibi ile işi yönetenler birbirinden ayrılmıştır.
2.2. Üretim Fonksiyonu

Üretim olayında, üretime katılan üretim faktörleriyle ürün arasındaki ilişkiler üretim
fonksiyonu çerçevesinde incelenir. Üretime katılan faktörlere girdi (input), üretim süreci
sonunda elde edilen mamullere çıktı (output) denir. Buna göre üretim fonksiyonu girdilerle
çıktı arasındaki bağlantıları göstermektedir.
Q = f (N, L, K, O)

Q = Üretilen mal ve hizmetlerin miktarı

N = Toprak
L = Emek

K = Sermaye

O = Organizasyon

N, L, K, O faktörleri üretimin girdilerini (input), Q ise üretilen mal veya hizmeti yani
çıktıyı (output) gösterir. Örnek olarak otomotiv sanayinde; motor, cam, çelik levhalar, lastik,
boyama ve döşeme malzemeleri, elektrik donanımları, değişik nitelikteki işgücü, yöneticiler ve
mühendisler üretim girdilerini, üretilen otomobiller de ürünü gösterir. Bununla birlikte,
kullanılan üretim tekniğinin değiştirilmesi, üretim fonksiyonunu da değiştirir. Üretime
kattığımız faktörlerde bir değişiklik yapmadan üretim tekniğini değiştirirsek elde edeceğimiz
ürünün miktarı da değişecektir. Üretim fonksiyonunda önemli olan, belirli bir üretime en az
faktör kullanımıyla ya da belirli bir faktör karışımı ile en fazla üretime ulaşmaktır.
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2.3. Maliyetler

Mal ya da hizmet üreten firmalar üretim aşamasında üretim faktörlerine ihtiyaç
duyarlar. Üretim faktörlerini kiralamak ise firmalar açısından bir maliyet oluşturmaktadır.
Maliyet, firmaların üretim için katlandıkları bedel olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle
maliyet, bir birim ürün elde etmek için ona harcanan üretim faktörleri paylarıdır. Yani bir birim
ürün için gerekli emek, sermaye ve toprak miktarıdır. Firmaların üretim miktarıyla birlikte
değişim gösteren ve göstermeyen maliyetleri bulunmaktadır.
Kısa dönemde maliyetler üçe ayrılabilir. Toplam maliyet, ortalama maliyet ve
marjinal maliyet. Buna göre:
- Üretimden bağımsız olan maliyetlere sabit maliyetler denir. Üretime bağlı olarak
değişen maliyetlere değişir maliyetler denir. Sabit maliyetlerle değişir maliyetlerin toplamına
toplam maliyet denir.
TM

Maliyetler

DM

SM

100

0

Q

Şekil 2.1. Sabit Maliyet, Değişir Maliyet ve Toplam Maliyet
- Üretimin değişik düzeylerinde, üretilen bir birim mala isabet eden sabit, değişir ve
toplam maliyet payları ortalama maliyet olarak adlandırılır. Başka bir ifadeyle, bir birime
isabet eden maliyettir. Yani ortalama maliyetler, toplam maliyetin üretim miktarına
bölünmesidir.

OM = TM / Q
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- Üretim sürecinde, bir birim daha fazla mal üretiminin toplam maliyette meydana
getirdiği artış marjinal maliyet olarak tanımlanır. Kısaca;

MM = ∆TM / ∆Q

şeklinde formüle edilir.

Verimlilik ile maliyet arasında yakın ilişki olduğundan dolayı marjinal maliyet grafiksel
olarak marjinal üretimin tersi olacaktır. Yani önce azalacak daha sonra sürekli artacaktır.
Bir malın üretim maliyeti ile üretim miktarı arasında üç şekilde bağıntı kurulmaktadır:
a) Sabit maliyetlerle çalışan firmalarda; bir malın üretimi arttığı zaman maliyet
fiyatları da aynı oranda artıyorsa parça başına maliyetler değişmiyor demektir. Örneğin, l birim
mal için 10 TL, 2 birim mal için 20 TL ve 3 birim mal için 30 TL harcanıyorsa, parça başına
maliyetler sabittir denir. Böyle bir malın talebi arttığı zaman fiyatlar yükselmeden mal miktarı
çoğaltılabilecektir.
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A

P

DI

E

EI

A

D
0

Q

Q1

Sabit Maliyetler = OM = MM
DI
Q

Şekil 2.2. Sabit Maliyetle Çalışan Firma
Şekil 2.2.’ de görüldüğü gibi; E denge noktası marjinal gelirle marjinal maliyetin (sabit
maliyetler) birbirine eşit olduğu noktadır. En uygun üretim miktarı da OQ’dür. Çünkü E
noktasına kadar talep arzdan veya marjinal gelir, marjinal maliyetten büyüktür. Bu bakımdan
firma üretime devanı edecektir. E noktasında arz ve talep birbirine eşittir veya marjinal gelir,
marjinal maliyete eşittir. Dolayısıyla da kâr sıfırdır. Üretim ise ancak talep hacmi genişlediği
zaman artacaktır. Talep DI ne kayınca, fiyatlar yükselmeden üretim de QQ1 kadar artacaktır.
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b) Artan maliyetlerle çalışan firmalarda; bir malın üretimi arttığı zaman maliyet
masrafları daha fazla oranda çoğalıyorsa parça başına maliyetler artan bir seyir izleyecektir.
Örneğin, bir dönüm araziden, 100 TL harcayarak 300 kilo pirinç elde edilmek isteniyorsa, 200
TL değil belki de 300 TL harcanacaktır. Yani, maliyetlerdeki artış üretim artışından fazla
olacaktır. Artan maliyetlerde fiyatlar ancak yükseltilerek arz miktarı arttırılabilecektir.
P

D

DI

A

P2

Artan Maliyetler

P1

0

D

A

Q1

Q2

DI
Q

Şekil 2.3. Artan Maliyetle Çalışan Firma
c) Azalan maliyetlerle çalışan firmalarda; bir malın üretimi arttıkça, maliyet
masrafları daha az bir oranda çoğalıyorsa parça başına maliyetler azalıyor demektir. Örneğin,
bir kitap basılırken, baskı adedi az ise maliyetler yükselir, baskı adedi artarsa maliyetler düşer.
Böyle bir durumda, talep artınca üretim miktarı da artacak; ancak, fiyatlar düşecektir.
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Şekil 2.4. Azalan Maliyetle Çalışan Firma
Firmalar uzun dönemde bütün üretim faktörlerini değiştirerek üretim kapasitesini
değiştirebilme olanağına sahiptir. Dolayısıyla firmaların ölçeği büyüyebilir veya küçülebilir.
Bu bakımdan, uzun dönemde sabit maliyetlerin önemi ve yeri kalmamıştır. Dolayısıyla da uzun
dönem toplam maliyet orijinden başlamaktadır. Ancak kısa dönemde firma tüm üretim
faktörlerinde değişime gidemez. Sermaye ve toprak gibi üretim faktörleri kısa dönemde
arttırılabilir nitelikte değildir. Örneğin bir firma 5.000 metrekare kapalı alana sahip işletmesini
kısa dönemde 10.000 metrekareye çıkartamaz. Zamana ihtiyaç duyulacaktır. Bu bakımdan
firmalar kapasitelerini ya da ölçeklerini sadece uzun dönemde değiştirebilir. Firmalar kısa
dönemde üretim faktörlerinden emeği değiştirebilme olanağına sahiptir. Fakat emeğin tek
başına arttırılması ise firmanın üretimi sürekli olarak arttırılması mümkün değildir. Çünkü tek
bir üretim faktörü artırıldığında Azalan Verimler Kanunu devreye girer.

2.4. Azalan Verimler Kanunu
Kısa dönemde firmaların arttırabilme olanağına sahip olduğu emek gibi değişken üretim
faktörü ile toplam üretim arasındaki ilişki Azalan Verimler Kanunu ile açıklanabilir. Başka bir
ifadeyle, üretim faktörlerinden birinin miktarı değiştirilip diğer üretim faktörlerinin miktarının
değiştirilmemesi durumunda miktarı artan üretim faktörünün veriminin önce artış gösterip en
yüksek seviyesine ulaşması, daha sonra da azalması Azalan Verimler Kanunu olarak
adlandırılmaktadır.
Aşağıda yer alan tablo ve şekilde üretim ile emek arasındaki ilişki; toplam ürün,
ortalama ürün ve marjinal ürün ölçüleri ile incelenmektedir.
Tablo 2.1. Azalan Verimler Kanunu

Değişken Faktör

Toplam Ürün

Ortalama Ürün

Marjinal Ürün

(Emek Miktarı)

(TÜ)

(OÜ=TÜ / Emek Miktarı)

(MÜ=∆TÜ / ∆Emek Miktarı)

1

10

10

10

2

30

15

20

3

60

20

30

4

100

25

40

5

130

26

30

6

150

25

20

7

160

23

10

45

8

160

20

0

9

150

17

-10

160

TÜ Eğrisi

Toplam
Ürün

Artan
Verim
Bölgesi

0
Ortalama
ve Marjinal
Ürün

Azalan
Verim
Bölgesi

8

4
Artan
Verim
Bölgesi

Negatif
Verim
Bölgesi

Emek
Negatif
Verim
Bölgesi

Azalan
Verim
Bölgesi

OÜ Eğrisi
0
Emek

MÜ Eğrisi

Şekil 2.5. Azalan Verimler Kanunu
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Değişken bir faktörün ister azaltılarak isterse arttırılarak kullanımı ile üretimi arasındaki
ilişkiyi yansıtan Azalan Verimler Kanunu’na göre; toplam ürün, ortalama ürün ve marjinal ürün
miktarları önce birlikte artmakta, belirli bir noktadan sonra azalmaya başlamakta ve hatta
negatif değerler ortaya çıkabilmektedir.
Buna göre şekil üç bölüme ayrılmaktadır:

- Bunlardan ilki artan verim bölgesidir. Bu bölgede (emek miktarının 0 ile 4 arasında
arttırıldığı aşama) marjinal ürün hep bir öncekinden daha fazla toplam ürüne katkı yapmaktadır.
Bu durumda toplam üründe hep artarak artış göstermektedir. Toplam üründeki artarak artış ise
verimliliği arttırmaktadır.

- İkinci aşamada (5 ile 8. İşçi arasındaki aşama) işçiler toplam ürüne katkı yapmakla
birlikte marjinal ürünün giderek düştüğü görülebilir. Bu durumda toplam ürün artmakla birlikte
bu artış hep azalan bir artış olacaktır.

- Üçüncü aşamada (negatif verim bölgesi) ise marjinal ürünün negatif olduğu
görülmektedir. Yani 9 birimden sonra marjinal ürün negatif katkı yapmakta bu da toplam ürünü
düşürmektedir.

Görüldüğü üzere toplam ürün üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada yani artan verim
bölgesinde marjinal ürün hep arttığından dolayı toplam ürün artarak artmaktadır. Marjinal
ürünün maksimum olduğu noktada artan verim bölgesinden azalan verim bölgesine
geçilmektedir. Bu bölgede marjinal ürün hep azalmaktadır. Bu yüzden toplam ürün azalarak
artmaktadır. Marjinal ürün eğrisi bu bölgede ortalama ürün eğrisini maksimum olduğu noktada
kesmektedir. Bu noktadan sonra ise ortalama ürün giderek azalmaktadır. Marjinal ürün sıfır
olduğunda artık toplam ürün maksimum seviyesine çıkmıştır. Bu noktadan sonra gelinen
negatif verim bölgesinde artık marjinal verimlilik negatif olmakta ve toplam ürünün düşmesine
neden olmaktadır. Kısa dönemde azalan verimler kanununun devreye girmesinin firma için
önemi maliyetler üzerinde etkili olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü verim ile maliyet
arasından yakın bir ilişki bulunmaktadır. Kısaca:
Verim = Çıktı / Girdi

Buna göre girdi miktarı değişmez iken çıktı miktarı arttıkça verim artar. Örneğin; 100
birim girdi ile 70 birim çıktı alındığında verim %70’tir. Eğer çıktı miktarı 90’a çıkarsa verim
%90’a yükselmiştir. Eğer 100 birim girdiye karşılık 70 birim çıktı alırsak 30 birim üretim kaybı
var demektir. Bu 30 birimlik kayıp firma için bir maliyettir. Bu anlamda verim %70 olduğunda
maliyet 30 birim olurken, verim %90 olduğunda maliyet 10 birime düşmektedir. Kısacası,
verim arttıkça maliyet azalmakta buna karşın verim azaldıkça maliyet artmaktadır. Bu durumda
toplam üretimle toplam maliyetler arasında yakın bir ilişki oluşmaktadır. Bu durumun
maliyetlere yansıması Şekil 2.6.’da görülmektedir.
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TM

Toplam
Maliyet

Artan
Verim
Bölgesi

Azalan
Verim
Bölgesi

0

Q

Şekil 2.6. Toplam Maliyet
Toplam ürün şeklinde artan verim bölgesinde verimlilik artarak artmaktaydı.
Verimliliğin artarak arttığı bölgeye denk gelen toplam maliyetlerde azalarak artış olmaktadır.
Verimliliğin azaldığı bölgede ise maliyetler hız kazanmakta ve artarak artış trendine
girmektedir. Negatif verim bölgesinde ise verimlilik düştüğünden dolayı toplam maliyetler
sürekli artış göstermektedir.
2.5. Üretici Dengesi

2.5.1. Eş Ürün Eğrileri

Eş ürün eğrileri, üretimde kullanılan iki faktörün (emek ve sermaye) çeşitli
bileşimlerinde aynı ürünü veren ve üreticileri ilgilendiren eğrilerdir. Bu eğriler üzerindeki her
nokta, aynı üretim hacmini verecek olan emek ve sermaye (input) bileşimini göstermektedir.
Faktörlerden hangisi fazla olursa olsun, aynı ürün elde edilecektir.
Eş ürün eğrileri ile tüketicinin faydaya dayanan kayıtsızlık eğrileri aşağı yukarı aynı
niteliktedir. Ancak, kayıtsızlık eğrilerinde fayda ölçülmez, sıraya konulabilir. Oysa eş ürün
eğrilerinde böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü eş ürün eğrileri üretimle ilgili olup
fizik bakımından ölçülebilen, tartılabilen, sayılabilen her çeşit ürün miktarını göstermektedir:
10 kilogram, 100 metre, 1000 çift eldiven gibi. O halde, tüketiciyi ilgilendiren kayıtsızlık
eğrileri marjinal faydayı, üreticileri ilgilendiren eş ürün eğrileri ise marjinal verimi ifade
etmektedir. Çünkü, üretim faktörleri deyince onların marjinal verimi akla gelir.
Eş ürün eğrilerinin özellikleri şöyle sıralanabilir:
a) Birden fazla olan eş ürün eğrilerine eş ürün eğrileri kümesi adı verilir.
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Y
Sermaye

EÜ1

EÜ2

EÜ3

0

X
Emek
Şekil 2.7. Eş Ürün Eğrileri

b) Eş ürün eğrileri alçalan eğrilerdir. Eş ürün eğrilerinin eğimleri -alçalan eğriler
olduğundan- negatiftir. Eğrilerin alçalmasında ve çukurlaşmasında Azalan Verim Kanunu’nun
da etkisi olmaktadır. Bu bakımdan, bu eğriler orijine göre dış bükey eğrilerdir. Gerçekten artan
faktörün (emek) marjinal verimi düşmektedir. Çünkü faktörün biri artarken öbürü azalmaktadır.
c) Eş ürün eğrileri ikame özelliğini gösterir. Gerçekten emek ve sermaye faktörlerinden
biri artınca öbürü azalmaktadır. Başka bir ifadeyle, iki faktör arasında ters orantılı bir durum
vardır. Ancak, eş ürün eğrisinin her noktasında ikame aynı değildir. Eğrinin her noktasındaki
eğim de başka başkadır. Eğrinin uçlarına doğru marjinal verim azalmaktadır.
Eğer eş ürün bir eğri değil de, bir doğru biçiminde olsaydı o zaman tam ikame durumu
ortaya çıkardı. Tam ikame demek doğrunun eğimine göre emek ve sermaye faktörlerinin aynı
oranlarda değişmesi demektir.
d) Eş ürün eğrilerinin her noktasındaki üretim miktarı aynıdır. Çünkü ikame durumunda
azalan faktörün ürün kaybı, yerine geçen faktörün ürün artışına eşittir. Bu bakımdan eğrinin her
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noktasında aynı ürün elde edilmektedir. Ancak, aynı ürünü gösteren eğrinin her noktasındaki
faktör bileşimi başka başkadır. Faktörlerden birinin çok veya az olması sonucu değiştirmez.
Durumu kısaca şöyle özetleyebiliriz: X faktöründeki artışın X’in marjinal fizik ürünü ile
çarpımı, Y faktöründeki azalışın Y’nin marjinal fizik ürünü çarpımına eşittir.
∆X . MFÜx = -∆Y. MFÜy
∆: bir artışı veya azalışı ifade etmektedir.
Burada teknik etkinlikle, iktisadî etkinlik arasındaki farka değinmek gerekmektedir.
Teknik etkinlik, aynı ürünün veya belli bir ürünün en az faktör miktarı ile nasıl
üretileceğini ifade eder.
İktisadi etkinlik ise aynı ürünün veya belli bir ürünün en düşük maliyetlerle nasıl
üretileceğini gösterir.
e) Eş ürün eğrileri birbirine paraleldir. Çünkü iki faktörün fiyatları sabittir ve eğri
üzerinde her nokta aynı miktar ürünü göstermektedir. Eğer eğriler paralel olmayıp birbirini
keserlerse o zaman farklı miktarlarda ürün elde edilecektir.
f) Eş ürün eğrileri yer değiştiren eğrilerdir. Eş ürün eğrileri sağa kayması daha fazla,
sola kayması daha az üretimin yapılacağını açıklar (EÜ3 > EÜ2), (EÜ1 < EÜ2).
g) Eş ürün eğrileri marjinal teknik ikame haddi (oranı) özelliğini de gösterir. Marjinal
teknik ikame haddi, eş ürün eğrisinin herhangi bir noktasındaki eğimi ifade eder. Teknik
denmesinin sebebi ise burada üretim faktörlerinin dikkate alınmasıdır. Marjinal teknik ikame
haddi de bir faktördeki değişmenin, öbür faktörde ne miktarda değişmeye yol açtığını
belirtmektedir. Burada önemli olan bir nokta da, faktörlerden biri azalırken öbürü arttığı için
marjinal teknik ikame haddinin negatif olmasıdır.
2.5.2. Eş Maliyet Doğrusu

Üretim faktörlerinin çeşitli şekillerdeki bileşimi farklı miktarlarda mal yaratır. Ne var
ki, üreticinin üretimde optimal karar verebilmesi için üretim faktörlerinden emeğin fiyatı ile
(PE) sermayenin fiyatını (PS) veya eş maliyetleri de bilmesi gerekmektedir.
Nasıl tüketici yönünden bütçe doğrusu varsa üretici yönünden de, bir es-maliyet
doğrusundan veya üretim bütçesinden söz edilebilir. Üretici iki faktörün fiyatlarını
karşılaştırmaktadır.

50

Eş maliyet doğrusu, üreticinin toplam harcamalarını, başka bir deyişle, iki faktörün emek, sermaye- fiyatını gösterir. Böylece eş maliyet doğrusu üretici veya firmanın üretim
faktörlerine ödeyebileceği toplam harcamaları açıklamaktadır. Şekil 2.8.’deki AB doğrusu eş
maliyet doğrusudur ve sermaye ile emekten ne kadar alındığını ifade etmektedir. Bunun içindir
ki, AB doğrusunun eğimi ∆Y/∆X oranına eşittir. AB doğrusunun eğimine göre faktörlere
ödeme yapılacaktır.
AB eş maliyet doğrusu üzerindeki her nokta aynı maliyetle ama farklı üretim faktörleri
(emek-sermaye) ile aynı ürünün elde edildiğini göstermektedir. AB eş maliyet doğrusu ile
orijin arasındaki herhangi bir C noktası, sermayeye göre daha az üretimin yapıldığını, eş
maliyet doğrusunun dışındaki herhangi bir D noktası ise sermayeden daha fazla (borçlanarak)
üretimin gerçekleştirildiğini göstermektedir.
Eş maliyet doğrusuna üretim fiyat doğrusu da denir.
Y
A

▪D
∆Y

Sermaye

▪C

0

B

∆X

X

Emek
Şekil 2.8. Eş Maliyet Doğrusu

Üretim faktörlerinin fiyatları veri iken üretici, üretimini arttırmak için daha fazla
harcama veya yatırım yaparsa eş maliyet doğruları yukarı kayacak ve paralel doğrular elde
edilecektir.
A3B3 doğrusu en fazla ürünü göstermektedir Çünkü A3 en fazla sermayenin, B3 de en
fazla emeğin kullanıldığı noktalardır.
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Her biri belli bir harcamayı ifade eden bu paralel eş maliyet doğrularının β açıları da
değişmeyecektir.
Y
A3
A2
A1
A

Sermaye

β

0

β

B

β

B1

β

B2

B3

X

Emek
Şekil 2.9. Eş Maliyet Doğruları

2.5.3. Üretici Dengesi
Eş maliyet doğrusunun eğimi (OA/OB), faktör fiyatlarının birbirine oranına eşittir. OA,
sermayenin, OB emeğin fiyatını, eş ürün eğrisi ise iki faktörün marjinal verimini
göstermektedir.
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Şekil 2.10. Üretici Dengesi
Diğer yandan, β açısı, iki üretim faktörünün iktisadi ikamesini (örneğin, Y2Y3/X2X3
sermayeye ikame edilen emek miktarını), α açısı ise iki faktörün verimini göstermektedir.
Y2Y3/X2X3 oranı, P ve Q noktalarından geçen doğrunun eğimine eşittir. Kısaca sermayenin
fiyatı/emeğin fiyatı iki faktörün ikamesini ifade eder. Eş maliyet doğrusunun eğimi (β açısı)
sabittir. Buna karşılık, α açısı eş ürün eğrisinin her noktasında değişiktir. Şekilde α > β, Teğet
doğru B noktasına doğru kaydıkça α da küçülecek, bir süre sonra da β açısından daha küçük
olacaktır.
Belirli bir miktar malı üretmenin cari üretim teknikleri çerçevesinde çok çeşitli yolları
olduğuna göre, firma için çözülmesi gerekli olan önemli bir konu, en uygun faktör karışımının
ne olduğunun belirlenebilmesidir. Eş ürün eğrileri ile eş maliyet doğrusu aynı koordinat
sistemine çizildiğinde, eş maliyet doğrusu eş ürün eğrilerinden birine teğet olacaktır. Üretici
dengesi, eş maliyet doğrusu ve eş ürün eğrisi (II)’nin birbirine teğet olduğu E noktasında
gerçekleşecektir. E noktası belirli maliyet şartlarında, firmanın üretimini en üst seviyeye
çıkaran faktör bileşimini verir. Eş ürün eğrisi üzerindeki her nokta teknik etkinliğin aynıdır
(aynı miktar mal üretimi). Ancak, E noktası bu bileşimler içinde en az masrafa yol açan ve
teknik etkinliğin yanı sıra iktisadi etkinliğin sağlandığı yerdir. Dolayısıyla, firma için aranan
nokta, denge şartı OX1-OY1 faktör bileşimidir. Buna optimal faktör karışımı adı verilir.
Bunun dışındaki faktör karışımları ve bunlara dayanılarak verilecek üretim kararları firma için
uygun olmayan çözümlerdir.
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Gerçekten üretici dengesi, P veya Q noktalarında sağlanamaz. Çünkü bu iki nokta (I[)
no lu eş ürün eğrisi üzerinde bulunmaktadır. Oysa (I) nolu eş ürün eğrisi, (II) nolu eş ürün
eğrisinin altından geçmektedir. Daha önce de değinildiği gibi en üstte olan eş ürün eğrisi altta
bulunana oranla daha fazla ürünü gösterdiği için P ve Q noktaları denge noktaları olamaz ve
iktisadi optimumun dışında kalan noktalardır. (III) nolu eş ürün eğrisi de AB eş maliyet
doğrusunun üstünde yer aldığından bir dengeye konu olamaz. Çünkü, bu eğri için emek ve
sermaye faktörlerine hiç bir ödeme veya harcama yapılmamıştır.
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Uygulamalar

•
•

Üretim faktörlerini örnek bir üretim süreci örneği çerçevesinde değerlendiriniz.
Üretim-maliyet ilişkisini bir örnek ile açıklayınız.
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Uygulama Soruları
• Azalan verimler kanunu üretim faktörleri ile toplam üretim arasındaki ilişkiyi
nasıl açıklamaktadır?
• Tekstil sanayinde üretim girdileri ve ürün nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde üretim kavramı, üretim faktörleri, üretim fonksiyonu, azalan verimler
kanunu, maliyet çeşitleri gibi konular öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları
A) Aşağıda yer alan boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
1-İnsan eli ile üretime sokulan bütün araç ve gereçlere………….denir.
2-Günümüz ekonomilerinde ………… ve ……… sermaye birikiminin iki önemli
unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.
3-İnsan ihtiyaçlarını giderme özelliğine sahip somut araçlara ……….. denir.
4-İnsan ihtiyaçlarını giderme niteliği olmakla birlikte elle tutulup gözle görülmeyen,
ama fayda yaratan soyut şeylere ……………… denir.
5-Üretim sürecinde, bir birim daha fazla mal üretiminin toplam maliyette meydana
getirdiği artışa …………………… denir.
B) Aşağıda yer alan ifadelerden doğru olanları “D”, yanlış olanları ise “Y” olarak
işaretleyiniz.
6-( ) Üretim, mal ve hizmet yaratmaktır.
7-(
) Üretimde bulunmak amacıyla üretim faktörlerini belli bir organizasyon
çerçevesinde bir araya getirip, üretim sorumluluğunu üstlenen kişiye yönetici denir.
8-( ) Üretime katılan faktörlere çıktı denir.
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9-( ) Üretim faktörlerine yapılan ödemeler firmaların toplam maliyetlerini oluşturur.
10-( ) Üretimden bağımsız olan maliyetlere değişken maliyetler denir.

Cevaplar

A) 1-Sermaye

2-Tasarruf, yatırım
3-Mal

4-Hizmet

5-Marjinal maliyet

B) 6-D

7-Y

8-Y

9-D

10-Y
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3. FİYAT MEKANİZMASI, PİYASA DENGESİ VE PİYASA ŞEKİLLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Fiyat Mekanizması

3.2. Piyasa Dengesi ve Piyasa Çeşitleri

61

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•
•
•

Piyasa ve fiyat kavramları nelerdir?
Piyasa çeşitleri nelerdir?

Piyasada fiyat oluşumu nasıl gerçekleşmektedir?
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Konu

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Piyasa ve fiyat kavramları
Piyasa çeşitleri
Piyasada fiyat oluşumu

Kazanım

Piyasa ve fiyat kavramlarını
kavrayabilmek.
Piyasa çeşitlerini
öğrenebilmek.

Piyasada fiyat oluşma
sürecini öğrenebilmek.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Okuyarak, Araştırarak.
Okuyarak, Araştırarak.
Okuyarak, Araştırarak, Fikir
Yürüterek ve Tartışarak.
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•
•
•
•

Piyasa

Anahtar Kavramlar

Arz

Talep

Esneklik
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Giriş

Bu bölümde piyasa ve fiyat kavramları, piyasa çeşitleri, piyasada fiyat oluşumu gibi
konular öğretilecektir.
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3.1. Fiyat Mekanizması

Belirli bir zaman diliminde, tüketicilerin değişik fiyat düzeylerinde, satın almaya razı
olacakları mal miktarına talep denir. Talep edilen miktar, tüketicilerin satın almayı arzu
ettikleri miktardır. Bu arzu, yeterli satın alma gücü ile desteklendiği zaman fiili talep haline
gelmektedir. Bununla birlikte, bireylerin mal ve hizmetlere olan talebini belirleyen faktörlerle
talep edilen mal miktarı arasındaki ilişki talep fonksiyonu çerçevesinde incelenmektedir. Talep
fonksiyonu, bir kişinin talep olayını konu edinen ferdi düzeyde olabileceği gibi, söz konusu
mala toplam talep anlamında piyasa talebi olarak da düşünülebilir. Buna göre herhangi bir A
malının talep fonksiyonu şu şekilde gösterilebilir:
DA = f (PA, PT, PR, Y, T)
DA = A malının talep edilen miktarı

PA = A malının fiyatı

PT = Tamamlayıcı malların fiyatları
PR = Rakip malların fiyatları

Y = Alıcının geliri

T = Alıcının zevkleri, alışkanlıkları.
Buna göre, “herhangi bir A malının talep edilen miktarını belirleyen; o malın fiyatı,
diğer malların fiyatları (tamamlayıcı ve rakip),alıcının gelir düzeyi ve alışkanlıklarıdır”
denilebilir.

Bununla birlikte, bağımsız değişkenlerle, talep edilen miktar arasındaki ilişkilerin yönü
bir ölçüde kestirilebilinir. Buna göre; diğer koşullar aynı kalmak üzere, fiyatlar düştükçe talep
artar, fiyatlar yükseldikçe talep azalır. Çünkü malın fiyatıyla talep edilen miktarı arasındaki
ilişki tersinedir. Bu bakımdan, talep eğrisi sol yukarıdan sağ aşağıya doğru alçalan bir seyir
izler. Alçalan talep doğrusu veya talep eğrisinin eğimi ise negatiftir. Çünkü, fiyatlar düşünce
talep artmakta ama gelirler düşmektedir. (Tablo:1) Gelirler düştükçe de firma zarar etmektedir.
Buna Talep Kanunu adı verilir.
Bu durum tamamlayıcı mal fiyatları için de aynıdır. Tamamlayıcı mal (otomobil için
benzin) fiyatlarındaki yükselmeler de asıl malın talep edilen miktarını azaltır. Rakip mallar
fiyatlarında değişmeler ise farklı sonuç doğurur. Yani, asıl mal yerine geçebilme niteliği olan
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malın (et yerine balık) fiyatı düşerse, asıl malın talebi azalır. Kısacası tamamlayıcı mal fiyatları
ile talep edilen miktar aynı yönde değişir.

Kısa dönemde diğer mal fiyatlarının değişmediği, gelir ve zevklerde önemli bir
farklılaşma olmadığı varsayımı altında, talep edilen mal miktarlarını belirleyen temel değişken
o malın fiyatıdır. Buna göre: DA=f (PA)

Belli bir zaman diliminde bir malın piyasa fiyatı ile (PA) talep edilen mal miktarı (DA)
arasındaki ilişki aşağıdaki talep tablosu ve şekilde gösterilmektedir.
PA (TL)
1
2
3
4
5

P

DA (Birim)
5
4
3
2
1

D

5
4
3
2
1

0

1

2

3

4

5

Q

Şekil 3.1. Talep Doğrusu
Alıcının geliri, talebi belirleyen önemli bir etken olarak, talep edilen miktarla yön
beraberliği gösterir. Genellikle gelir arttıkça talep de artar, gelir azaldıkça talep de azalır. Bu
eğilimin bir istisnası vardır. Gelir artışına rağmen bazı malların talebi azalabilir ya da tamamen
ortadan kalkabilir. Bu türlü mallara ekonomi literatüründe inferior mallar denilmektedir. Buna
göre, aynı işi görebilecek düşük kaliteli mal olarak tarif edilen inferior malların talebi, gelirler
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arttıkça azalır, tüketiciler aynı işi görecek daha kaliteli malına kayarlar. Gelirlerin azalması ise
aksi sonuç doğurur: İnferior malın talebi artar.

Alıcıların zevk ve alışkanlıkların değişmesi de talep hacmini artırır veya azaltır.
Sigara içildikçe ona olan talep artar. Zevkler ve moda değişirse talep de ona göre artar veya
azalır. Örneğin, kısa elbiseler moda olunca kumaş talebi azalır. Tersi durumunda artar.
Talep eğrisinin gittikçe alçalmasının başlıca iki sebebi olduğu söylenebilir:

a) Gelir etkisi veya Hicks etkisi: Bir malın fiyatı düştüğü vakit, diğer şartlar
değişmemek kaydıyla, alıcının satın alına gücü adeta artmış gibi olur. Yani, alıcının reel geliri
artar. Bu bakımdan, artan gelir, fiyatı düşen malın daha fazla satın alınmasına imkân verir.
Örneğin, kirazın kilosu 5 lira iken alıcı olmayanlar, kiraz 2,5 liraya düşünce hem 5 lira ile iki
kilo kiraz alınabilecek, hem de 5 liraya alıcı olamayanlar 2,5 liradan alıcı durumuna
geleceklerdir. Böylece, kiraz fiyatları düşünce kiraz talebi de artacaktır. Kirazın ucuzlaması
sonucunda aynı para ile daha fazla elma alınması, gelirlerin artması gibi bir etki yapmıştır.
Ancak, burada bir ayırım yapmak gerekir. Eğer bir mal tüketiciye diğer mallardan daha faydalı
görünüyorsa, artan gelir bu mala harcanacaktır. Buna karşılık, bir mal tüketiciye diğer
mallardan daha az faydalı (düşük mallar) görünüyorsa gelir artışı düşük kaliteli mallara değil,
daha çok diğer mallara kayacak ve böylece, bu malların arzı artacaktır.

b) İkame etkisi veya Marshall etkisi. Bir malın fiyatı düştüğü zaman bu malın, fiyatları
değişmeyen diğer malların yerini almasına ikame etkisi denir. Yani, fiyatı düşen maldan daha
fazla talep edilir. Böylece, talep ve dolayısıyla satın alınan mal miktarı artar. Örneğin, kirazın
fiyatı 5 liradan 2,5 liraya düşerse, buna karşılık kayısının fiyatı değişmemişse (10 lira) o zaman
l kilo kayısı yerine 4 kilo kiraz alınabilir veya l kilo kayısı yerine yarım kilo kayısı ve 2 kilo
kiraz tercih edilebilir.

Fiyat yüksek iken talebin azalışı da iki sebeple açıklanabilir. Birincisi bir malın fiyatı
yükseldiği zaman tüketicinin diğer bir malı (fiyatı değişmemiş) ikame etmesidir. Örneğin,
tereyağının fiyatı artınca fiyatı değişmeyen margarinin talebi çoğalır. İkincisi, bir malın fiyatı
artınca tüketicinin satın alma gücünün azalmasıdır. Bu durumda, tüketici adeta fakirleşir ve o
malın talebi sınırlanmış olur.
-Tersine Dönen Talep Eğrisi

Tersine Dönen Talep Eğrisi, Talep Kanunu’nun bir istisnasıdır. Normal talep eğrisi, sol
üst yukardan sağ aşağıya doğru alçalır. Çünkü, fiyatlarla talep miktarı arasında ters orantılı bir
durum vardır. Ancak bazen de, talep eğrisi belli bir noktadan sonra yön değiştirebilir ve arz
eğrisi biçimini alabilir (Şekil 3.2.).
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P
DI

E

D
0

D
Şekil 3.2. Tersine Dönen Talep Eğrisi

Normal bir talep eğrisinin, E noktasından itibaren bir dirsek yaparak yön değiştirmesine
ve bir arz eğrisi biçimini almasına Tersine Dönen Talep Eğrisi adı verilmektedir (Şeklin EDI
kısmı). Çünkü, bir malın fiyatı yükseldiği vakit, talep azalacağına artmakta ve fiyatlarla
miktarlar arasında doğru orantılı bir durum karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten A noktasından
sonra fiyat arttıkça talep hacmi de genişlemektedir.
Tersine dönen talep eğrisinin temelde üç sebebi vardır. Bunlar:

a) Bazı kimseler bazı malların (mücevherat, antika eşyalar ve lüks mallar gibi) fiyatları
yükseldikçe özellikle gösteriş için alıcı olurlar. Bu kimseler daha çok pahalı malları ararlar.
Pahalı olmayan ucuz malları adi mal sayarlar ve istemezler. Buna gösteriş için tüketim adı
verilir. Fiyat arttıkça talep de artmaktadır.
b) Alıcıların, fiyatların yükseleceğini tahmin etmeleri halinde talep artabilir. Talep
artınca fiyatlar yükselir. Fiyatlar yükselince bu kez talep daha da artar. Talebin artışı yine
fiyatları etkiler ve bu durum bir süre devam edip gider. Fiyatla talep birbirini etkilemektedir.
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c) Üçüncü sebep ise iktisadî durgunluk devreleridir. Fiyatların düştüğü durgunluk
devrelerinde fiyatların daha da ineceği inancı talebi azaltır. Talep azalınca fiyatların daha da
düşeceği ihtimali belirir (Örnek: Mevsim sonu satışları).
3.1.2. Arz

Belirli bir zaman diliminde, üreticilerin değişik fiyat düzeylerinde satmaya razı
olacakları mal miktarına arz denir. Satıcıların piyasadaki davranışlarının bütünü ya da değişen
fiyatlara tepkileri, arz başlığı altında incelenmektedir. Karar birimlerinden üreticilerin
davranışları incelendiğinde arz olayında, firmaların piyasa için üretim yapmaları bazı şartların
gerçekleşmesi ile mümkün olur. Genişletilmiş arz fonksiyonunu oluşturan bu ilişkiler demeti şu
şekilde ifade edilebilinir:
SA = f (PA, C, W)

SA = A malının arz edilen miktarı
PA = A malının fiyatı
C = Maliyet şartları

W = Üretimi etkileyen diğer faktörler

Buna göre, “herhangi bir A malının arz edilen miktarını belirleyen; o malın fiyatı,
üretimin maliyet şartları ve diğer etkenlerdir” denilebilir.

Kısa dönemde bir malın arzı (S), fiyatın artan fonksiyonudur ve pozitif değerdedir.
Buna göre: SA = f (PA)
Malın fiyatı ile arz edilen miktar arasındaki ilişki oldukça açıktır. Malın fiyatı
yükseldikçe satıcı o maldan giderek artan miktarlarda piyasaya sürmeye devam edecektir. Tam
tersine malın fiyatı düşme eğilimine girince, piyasaya mal sürme arzusu azalmış olacaktır.
Buna Arz Kanunu denir.

Üretim şartlarında önemli bir değişiklik olmadığı varsayımı altında belli bir zaman
diliminde bir malın fiyatı ile (PA) arz edilen mal miktarı (SA) arasındaki ilişki aşağıdaki arz
tablosu ve grafikte gösterilmektedir.
PA (TL)
1
2
3
4
5

SA (Birim)
1
2
3
4
5
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Şekil 3.3. Arz Doğrusu
Arz miktarı üzerine etki yapan başlıca faktörleri ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

a) Üreticinin satacağı mala verdiği önem: Bundan amaç, malın satıla¬bilir türden
olup olmaması ve fazla kar getirip getirmeyeceğidir. Eğer o mal kolay satılacaksa satıcı o malı
hemen satışa çıkarmayabilir.

b) Satış sonunda üreticinin veya firmanın eline geçecek para miktarı: Bu durumda
ürün miktarı ile gelir miktarı arasındaki fayda karşılaştırılır. Eğer satılan üründen sağlanan gelir
az ise ürünün tüketimi yoluna gidilebilir. Meyve satışı bir gelir getirmiyorsa meyve tüketimi
arttırabilir, meyve hay-vanlara yedirilebilir ve böylece maksimum faydayı sağlamak yolu
seçilmiş olabilir.

c) Paraya olan ihtiyacın şiddeti: Bundan amaç ise satıcının veya üreticinin paraya
büyük ölçüde ihtiyacı olup olmadığıdır. Eğer satıcı, büyük ölçüde paraya ihtiyaç duyuyorsa ve
başka yollardan da para bulamıyorsa, o zaman malını ucuza satmak zorunda kalacaktır. Yani
arz artacaktır. Satıcının paraya ihtiyacı yoksa malı ucuza satmak zorunluluğu da ortadan
kalkacak ve arz hacmi daralacaktır.
d) Piyasa tahminleri: Firmalar gelecek dönemlerdeki fiyat ve karlara göre üretimlerini
ya hızlandıracaklar ya da yavaşlatacaklardır. Eğer gelecekte fiyatların yükseleceği tahmin
ediliyorsa satışların azaltılacağı (mallar stoklanır) veya yavaşlatılacağı söylenebilir. Fiyatların
düşeceği tahmin ediliyorsa satışlar hızlandırılabilir (stoklar eritilir).
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e) Maliyetler: Bir malın arzı üretim maliyetleriyle yakından ilgilidir. Çünkü üretim
arttıkça başlangıçta maliyetler düşer, belli bir noktadan sonra maliyetler tekrar yükselmeğe
başlar. Artık maliyetlerde üreticilerin sübjektif davranışları değil, daha çok üretim kanunları
etkili olacaktır.
f) O malın fiyatı: Bir malın arzı, daha önce de belirtildiği gibi, fiyatların
fonksiyonudur. Yani bir malın fiyatı yükselince o malın üretimi artar, fiyatı düşerse o malın
üretimi kısılır. Mesela defter talebi ve fiyatları artınca arzı da artar. Böylece arz miktarı
fiyatlara göre artacak veya azalacaktır.

g) Diğer malların fiyatı: Bir malın arzı, diğer malların fiyatlarına da bağlıdır. Başka bir
anlamda, fiyatı yükselen mallar karşısında, fiyatı sabit kalan malların üretimi artabilir. Mesela,
zeytinyağı fiyatları yükselince, tüketiciler, onun yerine geçebilecek yağları, çiçek yağlarını arar
ve çiçek yağı talebi artar. Talep artınca şüphesiz ki, çiçek yağı arzı da artacaktır. Ama bir süre
sonra bu talep artışı, çiçek yağı fiyatlarının da yükselmesine sebep olacaktır.

h) Zevkler ve moda: Bir malın arzı alıcıların davranışlarına ve zevkle¬rine de bağlıdır.
Bu tür davranışlar üretim miktarı üzerine etki yapar. Moda değişince ve talep artınca o ürünün
arzı da artar ve böylece yeni piyasalar yaratılmış olur.

ı) Teknolojik gelişmeler: Maliyetleri düşüren teknik yenilikler de arzı arttırır. Fiyat
değişmese bile, maliyetler düştüğünden artan üretim, arz eğ-risini sağa kaydırır.

i) Üretim faktörleri fiyatlarının değişmesi: Üretim faktörlerinin fiyat¬ları değişince
mesela ücretler yükselince arz azalır ve arz eğrisi sola kayar.
-Tersine Dönen Emek Arz Eğrisi

Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi, T noktasına kadar arz eğrisi normal bir arz
eğrisidir. T noktasından sonra ise arz eğrisi yön değiştirerek bir talep eğrisi biçimini almıştır.
Başka bir anlamda, ücretler arttıkça emek miktarı da çoğalmakta ve böylece işgücü daha çok
çalışmaktadır. T noktasından itibaren ise ücretler arttığı halde emek miktarı azalmaktadır.
Çünkü gelirler arttığı zaman çalışanlar azalabilir. S’den T’ye kadar ikame etkisi. T’den SI’ye
kadar ise gelir etkisi söz konusu olmaktadır.
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Şekil 3.4. Tersine Dönen Emek Arz Eğrisi

İkame etkisi, düşük gelir düzeyinde iş gücünü daha fazla çalıştırmakta, gelir etkisi ise iş
gücünün atıl kalmasına yol açmaktadır. İşte gelir etkisinin oluşturduğu S’T eğrisine, tersine
dönen arz eğrisi denir. Daha açık bir söy-leyişle, normal arz eğrisinin belli bir noktadan (T)
sonra yön değiştirip bir talep eğrisi biçimini almasına tersine dönen arz eğrisi denir. Bu
bakımdan, T noktasına kadar emek arz eğrisi pozitif, T noktasından sonra emek talep eğrisi
menfidir. Diğer bir deyişle, T noktasına kadar ücretler yükseldikçe çalışmak isteyenler de
artacaktır. T noktasından sonra ise ücretler arttığı halde çalışanlar azalacaktır.
Niçin ST arasında ücretler artınca emek talebi de artıyor? Çünkü düşük ücrette
çalışanlar artacak ve boş zaman çalışmaya ikame olacaktır. İkincisi firma, ucuz emeği pahalı
makineye ikame amacıyla emek talebini arttırabilir.
Niçin T den sonra yani arz eğrisi talep eğrisi biçimini alınca emek talebi azalıyor?
Çünkü ücretlerin yükselmesi, çalışanları veya çalışma sürelerini azaltabilir. İkincisi ücretlerin
artması karşısında firma ucuz makineyi emek yerine ikame edebilir veya üretimi arttırmak için
emek talebini arttırabilir.
3.1.3. Fiyatın Oluşması ve Değişmesi

Bir malın ya da bir hizmetin elde edilmesi için verilmesi gereken para miktarına fiyat
denir. Fiyat, bir mal ya da hizmet biriminin para ile ifadesidir şeklinde de tanımlanabilir. Fiyat,
bir malın para ile ifadesidir deyince malın değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Para ve fiyatlar
ekonomide mübadelelerin gerçekleşmesi için zorunlu olan tamamlayıcı araçlardır. Diğer
yandan, fiyatlar piyasa ekonomisinde üretim faktörlerinin ikamesinde çok önemli ve dinamik
bir fonksiyon görmekte ve üretim kararlarının alınmasında etkili olmaktadır.
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Klasik iktisatçılar, fiyatların belirlenmesinde hâkim olan faktörün arz olduğunu
söylemişlerdir. Bu bakımdan, fiyatlar üretim maliyetlerine ve gelirlere eşittir. Cari fiyat ya da
piyasa fiyatı maliyet fiyatlarının etrafında dalgalanmaktadır. A. Marshall, fiyatın
belirlenmesinde arz (maliyet) ve talebin (fayda) birbirini tamamlayan çok önemli iki faktör
olduğunu belirtmektedir. Çeşitli fiyatlar karşısında, alıcı miktarını gösteren talep eğrisi;
maliyetlere göre mal miktarını belirleyen de arz eğrisidir.

O halde fiyat makasının iki kanadını talep ve arz oluşturmaktadır. Herhangi bir piyasada
belirli bir malın fiyatının oluşması, alıcı ve satıcıların davranışlarındaki uyum sonucunda
gerçekleşir. Mal fiyatları karşısında farklı davranış kalıplarına, eğilimlerine sahip olan alıcı ve
satıcılar, tercih ve düşüncelerini talep ve arz fonksiyonlarıyla açıklarlar.
DA = f (PA)
SA = f (PA)

DA = SA (Denge Koşulu)

PA (TL)
1
2
3
(Denge Fiyatı)
4
5

DA (Birim)
5
4

SA (Birim)
1
2

2
1

4
5

3

3
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Şekil 3.5. Fiyatın Oluşması
Alıcıların piyasa talep, satıcıların piyasa arz fonksiyonları aynı tablo ve diyagramda bir
arada gösterilmesi halinde piyasa fiyatının nasıl oluşacağı gösterilebilir. Fiyatın yüksek olduğu
düzeyde (4 TL) satıcılar bundan yaralanarak piyasaya daha fazla mal sürmek isterler (4 birim).
Buna karşılık, yüksek fiyat düzeyinde tüketicilerin satın almaya razı oldukları mal miktarı azdır
(2 birim). Piyasada iki birim arz fazlası yani satılamayacak mal fazlasına rastlanır.

Fiyatın düşük olduğu düzeyde (2TL) alıcılar bundan yararlanmak için piyasadan çok
miktar mal satın almak isterler (4 birim). Buna karşılık, düşük fiyat düzeyinde üreticilerin
satmaya razı oldukları mal miktarı daha azdır (2 birim). Piyasada iki birim talep fazlası ya da
arz noktası olduğu anlaşılır.

Üretici ve tüketiciler anlaşacağı nokta; yani arz ve talep, eksik ve fazlasının olmayacağı
yer, fiyatın 3 TL olduğu yerdir. Bu fiyat düzeyinde satıcıların piyasaya arz etmek istedikleri
mal miktarı alıcıların piyasadan talep ettikleri mal miktarı arasında bir uyum vardır. Bu yüzden
malın piyasa fiyatı 3 TL düzeyinde oluşmuş, işlem gören, yani alım satım konusu olan mal
miktarı da 3 birim olarak gerçekleşmiştir.
Piyasa fiyatı bir defa oluştuktan sonra hep aynı düzeyde kalması beklenemez. Üretici ve
tüketicilerin davranış biçimlerini etkileyen her türlü bağımsız değişkende ortaya çıkabilecek
farklılaşmalar, mal ve hizmet fiyatlarının değişmesine yol açar.
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Şekil 3.6. Fiyatın Değişmesi
Alıcı ve satıcı davranışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan piyasa fiyatı, sözü edilen
piyasanın ne tür bir piyasa olduğuna büyük ölçüde bağlı bulunmaktadır. Belirli bir malın farklı
fiyatlandırma mekanizmaları sonucu, değişik düzeylerde oluşması beklenen bir sonuçtur.
Firmaların piyasaya girebilme gücü, haberleşme imkânları, malların kalite farklılıkları ve
tekelleşme eğilimleri, tam rekabet ile tekel arasında değişik piyasa türlerinin oluşmasına,
dolayısıyla karar birimlerinin fiyatları etkileme ve kendi lehlerine değiştirme gücüne giderek
daha fazla sahip olmalarına yol açmaktadır. Ayrıca bazı mal ve hizmetler, maliyetleri ve
niteliklerinden dolayı, piyasalardaki fiyatlandırma mekanizmasının dışında kalmaktadır.
Örneğin, bazı kamu hizmetleri, eğitim, sağlık, çevre düzenlemeleri gibi kolektif ya da yarı
kolektif mal ve hizmetlerin arz ve talebi farklı ilkelerle düzenlenmeye çalışılmaktadır.
3.1.4. Esneklik

Talep ve arzın, fiyat ve gelir esneklikleri tüketici ve üreticilerin mal ve hizmetlere
atfettikleri önemi gösteren dolayısıyla üretim ve tüketim kararlarını etkileyebilecek önemli bir
ölçüdür. Örneğin; üreticiler ellerindeki sınırlı kaynaklarla değişik mallardan hangilerini
üreteceğini belirlerken, talep esnekliği zayıf (yani mal fiyatları artarken tüketicilerin o
mallardan uzaklaşabilme ihtimalinin zayıf olduğu) malları tercih etmeleri gelirlerinin artmasına
yol açar.
Talebin fiyat esnekliği, fiyat değişmeleri karşısında talebin gösterdiği duyarlılık derecesidir.
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Talebin fiyat esnekliği = -

Talebin gelir esnekliği =

Arz esnekliği =

Talepteki değişme yüzdesi
Fiyattaki değişme yüzdesi
Talepteki değişme yüzdesi
Gelirdeki değişme yüzdesi

Arzdaki değişme yüzdesi
Fiyattaki değişme yüzdesi

Talebin fiyat esnekliğine örnek vermek gerekirse: Malın piyasa fiyatının 1000 TL.den
800 TL.’ye düşmesi sonucunda, talep edilen miktarı 10’dan 14 adete yükseldiğini
gözlediğimizde, bu malın talebinin esnek olduğu söylenir.

Esneklik sıfır ile sonsuz arasında değer alabilir. Esnekliğin birden büyük olması esnek,
bire eşit olması birim esnek, birden küçük olması esnek değil ya da esneklik sert olarak
isimlendirilmektedir. Örneğin: Lüks malların talep esnekliği birden büyük yani esnektir.
Değişen fiyatlara tüketici tepkisi fazladır. Yani lüks malın fiyatındaki hafif bir yükselme
talebinin önemli ölçüde azalmasına sebep olabilir. Zaruri mallarda talep esnekliği birden küçük
yani zayıftır. Ekmek fiyatı artsa da, talep edilen miktarı çok azalmaz ya da ekmek fiyatı
düştüğünde talep edilen miktarı çok artmaz.
3.2. Piyasa Dengesi ve Piyasa Şekilleri
3.2.1. Piyasa

En genel tanımıyla, karar birimlerinin bir araya geldiği ve değişimlerin yapıldığı yere
piyasa denir. Bununla birlikte, piyasanın birkaç şekilde de tanımı yapılmaktadır. Bunlar:
- Piyasa, iktisadi ünitelerin kendi aralarında yaptıkları mübadele anlaşmalarıdır. Yani
alış-verişin yapıldığı yerdir.
- Piyasa, arz ve talebin ya da satıcı ve alıcının karşılaştığı ve fiyatın gerçekleştiği yerdir.

- Haberleşme ile de, satıcı ve alıcı karşı karşıya gelmeden, bir piyasa oluşturulabilir.
Alıcı ve satıcı telefonla ya da diğer iletişim araçları ile de anlaşmaları mümkün olmaktadır.

Mal ve hizmetleri üreten üreticilerle, bunlara ihtiyacı olduğunu belirten tüketicilerin
karşılaştıkları yere de mal piyasası denilmektedir. Malların niteliğine göre de, piyasalar
isimlendirilebilir:
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- Dayanıklı tüketim malları piyasası: Otomobil piyasası.

- Dayanıksız nihai tüketim malları piyasası: Balık piyasası.
- Sermaye (yatırım) malları piyasası: Traktör piyasası.

- Emek piyasası: Emek de bir üretim faktörüdür ve fiyat alır. Sermaye malları ve
emek piyasalarına üretim faktörleri piyasası denir.
- Ara tüketim malları piyasası: Hammadde (pamuk) piyasası.
- Varlık piyasası: Para-tahvil-hisse senedi piyasaları.

3.2.2. Piyasa Dengesi ve Piyasa Şekilleri
3.2.2.1. Piyasa Dengesi

Piyasa dengesi bir malın piyasa fiyatının oluşumunun analizi olup; piyasa fiyatından ne
kadar malın piyasaya arz edileceğini ve bu fiyattan malın ne kadarının talep edileceğini ifade
etmektedir. Bir mal piyasasında denge koşulu; piyasa talebi ile piyasa arzını birbirine eşit kılan
bir fiyatın oluşması halinde sağlanmaktadır. (Şekil …) Bu durum arz ve talep eğrilerinin en az
bir ortak noktasının (E noktası) olması ile gerçekleşmektedir. Ancak arz ve talep eğrileri için
ortak bir nokta oluşmamakta ise piyasa dengesinden söz etmek mümkün olmamaktadır.
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Şekil 3.7. Mal Piyasasında Denge
Piyasa dengesi arz ve talep eşitliği sonucunda belirlenmektedir. Piyasada iktisadi
faaliyette bulunanların davranışları zaman zaman farklılık göstermektedir. Bu nedenle dengenin
varlığı, bu dengeye mutlaka ulaşılacağı anlamına gelmemektedir. Böylece tüketici
tercihlerindeki bir değişiklik talep eğrisini değiştirirken; üretimde yapılacak yenilik de arz
eğrisinin konusunu değiştirebilmektedir. Denge bozulduğunda ortaya çıkan fiyat; denge
fiyatından farklı bir durum göstermektedir. Bozulan denge durumundan tekrar denge durumuna
ulaşılıyorsa istikralı ya da karalı denge, yeniden dengeye ulaşmak mümkün olmuyorsa
istikrarsız ve kararsız denge durumu oluşmaktadır.

Piyasada denge bozulduktan sonra ortaya çıkan fiyat denge fiyatının alt ya da üst
seviyelerinde oluşabilir. Fiyat denge fiyatının üst seviyesinde ise, üreticilerden bazıları mal
fiyatlarını düşürebilmektedir. Eğer fiyat denge fiyatının altındaysa tüketicilerden bir kısmı
piyasada mal için ödeyecekleri fiyatları yükseltmektedir. Burada gerek üreticilerin, gerekse
tüketicilerin yapmış oldukları davranış bir çeşit piyasayı düzeltme işlevidir. Bu düzeltme süreci
zaman boyutu dikkate alınmaksızın sadece bozulan dengenin yönü ve niteliğine ilişkin bir
belirleme ise buna statik çözümleme denir. Piyasa dengesi zaman boyutu göz önünde
bulundurularak yani fiyatın zaman içindeki dalgalanmasına dayanıyorsa buna dinamik
çözümleme denir.
3.2.2.2. Piyasa Şekilleri

3.2.2.2.1. Tam Rekabet Piyasaları

Üreticilerin ve tüketicilerin çok sayıda olduğu piyasa türüne tam rekabet piyasası
denir. Klasik modelde tam rekabet başlıca beş koşula dayanmaktadır. Bu koşulları tabloda
açıklayıcı bir şekilde görmek mümkündür.
Tam Rekabet Koşulları

Tablo 3.1. Tam Rekabet Koşulları

•

Atomisite - Sonsuz sayıda alıcı ve satıcı vardır.

•

Akılcılık - Alıcılar ve satıcılar çıkarlarını maksimuma çıkarmak için rasyonel davranırlar.

Piyasada alıcı ve satıcıların, kendi aralarında fiyatları ve üretim miktarını etkilemeyecek kadar
çok olmasıdır. Bu açıdan, arz ve talep atom zerreleri gibi sonsuzdur. Alıcılar ve satıcılar ne kadar
çok olursa rekabet piyasaları da o derece gerçekleşecektir.
Arz ve talebin kolayca yer değiştirebilmesidir. Bu şekilde, satıcılar mallarını, en yüksek fiyat
ödeyebilecek piyasalara götürebileceklerdir. Orada mal miktarı artınca da fiyatlar düşmeye
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•

başlayacaktır.

Homojenlik- Firmaların ürettiği mallar homojen yani birbirinin aynıdır.

Piyasaya arz edilen bütün malların aynı kalitede olmasıdır. Bir firmanın malları diğerine tercih
edilemez.

•

Saydamlık- Alıcılar ve satıcılar piyasa hakkında tam bir bilgi sahibidir.

•

Serbestlik- Piyasaya giriş ve çıkış serbesttir.

Alıcı ve satıcıların piyasa hakkında tam bir bilgiye sahip olmalarıdır. Çünkü, fiyatlar ve mallar
hakkında bilgisi olmayan alıcılar aldanabilirler.
Piyasaya giriş ve çıkışların serbest olmasıdır. Yani bir firmanın piyasaya girmesi ya da piyasadan
ayrılması serbesttir.

Tabloda yer alan koşulların hepsi bir arada olduğu zaman tam rekabet söz konusu
olacaktır. Ancak bütün koşulların bir arada gerçekleşme şansı oldukça zayıftır. Sözü edilen
koşulların gerçekleşmesi halinde, tam rekabet piyasası, üretim ve tüketim kesimlerinde
mümkün olabilecek en iyi sonucun doğmasın ayol açacaktır. Üretim kesiminde kaynakların en
iyi dağılımı gerçekleşerek, firmalar verimlilik ve karlılıklarını yükseltmiş, tüketim kesiminde
ise tüketiciler, verilmiş gelir düzeyinde, satın aldıkları mal ve hizmetlerle tatmin duygularını en
üst düzeye çıkarmak fırsatını bulmuş olacaklardır. Böyle bir sonuç, ülke çapında etkin kaynak
dağılımı ve refah yükselmesi olarak değerlendirilebilir.

3.2.2.2.2. Eksik Rekabet Piyasaları

Tam rekabet şartlarının bir veya birkaçının aksaması durumunda ortaya çıkan piyasalara
eksik rekabet piyasaları denir. Tam rekabet piyasasını tanımlayan özelliklerden sapmalar,
değişik türde eksik rekabet piyasalarının oluşmasına yol açar. Doğurduğu sonuçlar göz önünde
bulundurulduğunda en önemli sapmanın alıcı ve satıcıların sayılarındaki azalmalar olduğu
söylenebilir. Buna göre eksik rekabet piyasası temel olarak şu şekilde sınıflandırılabilir:
EKSİK REKABET PİYASALARI

1) Satıcıların sayılarındaki azalmalara
göre piyasalar
- Monopol
- Duopol

- Oligopol

2) Alıcıların sayılarındaki azalmalara göre
piyasalar
- Monopson
- Duopson

- Oligopson
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Şekil 3.8. Eksik Rekabet Piyasalarının Sınıflandırılması

a) Satıcıların sayılarındaki azalmalara göre eksik rekabet piyasaları kısaca şu şekilde
açıklanabilir:

• Monopol: Monopol “tekel”, “tek elden satış”, monopolcü ise “tekelci”, “tek satıcı”
demektir. Monopol, tek satıcının bulunduğu piyasa türüdür. Monopol durumu tam rekabetin
karşıtı bir durumu ifade etmektedir. Tek satıcı olması nedeniyle de piyasaya hâkim durumda
olup; piyasa fiyatı üzerinde doğrudan kontrole sahiptir.
Piyasada monopolün oluşumu çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bunlar yasal,
doğal, psikolojik, anlaşmalı, fiili monopoller olarak sınıflandırılmaktadır.

-Yasal monopoller: Kamu yararına yüksek gelir sağlamak ya da kamu görevlerinin
daha etkin yerine getirilebilmesi amacıyla; bazı hakların yasayla tek bir firmaya verilmesi
sonucu ortaya çıkan monopol durumudur.

- Doğal monopoller: Bazı mal arzlarının belirli yerde oluşu monopolü doğurmaktadır.
Örneğin, özel niteliklere sahip bir maden suyunun bir bölgede olması gibi.
- Psikolojik monopoller: Bir firmaya ait bir malın iyi tanınması ve müşteri gözünde bu
malın daha farklı ve daha kaliteli sayılması sonucu bu malın devamlı tercih edilmesi ile
monopol durumudur.

- Anlaşmalı monopoller: Aynı malı üreten firmaların rekabeti ortadan kaldırmak
amacıyla birleşerek oluşturdukları kolektif monopollerdir. (Karteller, tröstler)

- Fiili monopoller: Aynı sektörde çalışan firmalarından bir tanesi içsel ve dışsal
ekonomilerden yararlanarak maliyetleri düşürüp, üretim tesis ölçeklerini büyüterek monopol
durumuna gelmektedir. Bu durumda büyük ölçekli firmanın rekabetine dayanamayan diğer
firmalar piyasadan çekilmek durumunda kalmaktadır.
• Duopol: “İki satıcı” anlamına gelen duopol, çok sayıda alıcıya karşın yalnızca iki
satıcının bulunduğu piyasa türüdür. Her iki satıcının ya da firmanın amacı maksimum bir kâr
sağlamaktır. Bu karın sağlanması, ya iki firmanın anlaşması veya birbirine hâkimiyetlerini
kabul ettirecek bir fiyat politikasının izlenmesi ile mümkündür. Monopolde olduğu gibi, artık
tek satıcı değil, iki satıcı bulunduğundan, piyasada satılacak mal miktarı daha çok, rakip
firmanın durumuna bağlı kalacaktır. Aynı malı yapan iki firma, alıcılar piyasasının kendi
aralarında nasıl bölüneceğini anlamaya çalışacaktır.
Duopol piyasasına yol açan faktörleri üç başlıkta toplamak mümkündür. Bunlar:
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- Kıt kaynaklara dayanması,

- Büyük sermayeye gerek duyulması,

- Yeni bir firmaya ihtiyaç duyulmaması.

Malların aynı kalitede, maliyetlerin ve fiyatların birbirine eşit olduğu ortamda söz
konusu iki firma rekabete girişince, en ucuza satacak firma tüm müşterileri kendine çekecektir.
O zaman, pahalı satan firma da rakibi gibi fiyatları indirmek zorunda kalacaktır. Böylece,
fiyatlar maliyet fiyatları seviyesine kadar inecektir. Her iki firma bunu çok iyi bilmektedir. Biri
fiyatları yükseltirse diğer firma da yükseltir; düşürürse, diğeri de aynı politikayı uygular.
Ayrıca, firmalardan biri ya hâkim duruma geçerek rakibini kendine tabi kılabilir ya da peyk
durumuna geçer ve üstünlüğü rakibine bırakır.
Çünkü:

Bununla birlikte,

lider firma diğer firmayı piyasadan çekilmeye zorlamayacaktır.

- Lider firma tek başına talebin ihtiyaçlarını karşılayamaz bir durumda olabilir. Yeni bir
yatırıma gitmeyebilir, talebin azalabileceği tahmininde bulunabilir.
- Lider firma üretimi arttırma yoluna gitse maliyetler yükselecektir.

- Lider firma, uydu firmanın fiyatları yükseltmesinden yaralanabilir ve böylece kamu
oyunun tepkisinden bir ölçüde kurtulmuş olabilir.

• Oligopol: İkiden fazla ama az sayıda aynı ya da benzer malı yapan firmanın
bulunduğu piyasaya oligopol piyasası denir. Fiilen monopolden çok daha önemli, tam rekabete
göre modern ekonomilerin belirgin özelliğini yansıtan piyasa türüdür. Oligopol piyasalarının
bazı özellikleri şunlardır:
- Oligopolcüler satış yapmak için birbirleriyle rekabet ederler. Her bir firma, bir
dereceye kadar monopolcüye benzer piyasa gücüne sahiptir. Bu nedenle bu piyasadaki rekabet
“mükemmel” değildir.

- Oligopol piyasasında önemli olan rakip firma sayısıdır. Oligopollerin ortaya
çıkmasında en önemli etken ölçeğe göre artan getirilerdir. Bu durum büyük firmalara göre
maliyet avantajı sağlamaktadır. Bu etkiler çok güçlüyse monopole yol açar, o kadar güçlü
olmadıklarında az sayıda firmalardan oluşan bir piyasaya yol açar.

-Satıcılar az sayıda oldukları için firmalar kararlarında karşılıklı olarak birbirlerini
etkileyebilmektedirler. Oligopol piyasasında bir firmanın üretim ve fiyat konusunda vereceği
herhangi bir karar piyasadaki diğer firmaların davranış ve kararıyla yakından ilgili olmaktadır.
Bu nedenle oligopolcüler, monopol veya tam rekabet piyasasındaki firma gibi hareket
edememektedir.
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- Bu piyasadaki bir firma fiyatını düşürmek ya da yükseltmek veya üretim miktarını
değiştirmek konusunda karar verirken; rakip firmaların ne şekilde hareket edeceğini
incelemekte ve stratejisini ona göre belirlemektedir. Oligopolcü firmalardan birisi satış fiyatını
düşürdüğünde rakipleri de fiyat indirimine gidebilmektedir.

- Firmalar mal farklılaştırması, reklam kampanyası, taksitli satış kampanyası yoluyla da
rekabet etmektedirler. Bu piyasada az sayıda firma olduğundan piyasaya giriş çıkışlar sınırlı ve
zordur. Firmalar arası aşırı rekabet söz konusu olduğundan reklam en çok bu piyasada
kullanılmaktadır.

- Oligopol piyasalarında üretilen mallar birbirinin aynı ise bu piyasaya tam oligopol
denir. B piyasalara benzin, çelik ve çimento gibi malların üretimi örnek gösterilebilir. Eğer
üretilen mallar farklıysa buna noksan oligopol denir. Otomobil, buzdolabı, fırın gibi görünüş,
kalite ve isim farklılıklarının olduğu malların üretildiği piyasalar da noksan oligopole örnektir.

Piyasalar
Tam
Rekabet

Monopol
Oligopol

Monopollü
Rekabet

Tablo 3.2. Piyasalar ve Özellikleri

Özellikler

Çok alıcı ve satıcı
Homojen mal

Etkileri

Piyasada fiyat arz ve talep tarafından belirlenir.

Fiyat dışı rekabet yoktur.

Giriş-Çıkış serbestliği

Uzun dönemde firmalar normal kar düzeyinde çalışır.

Girişi önleyen engeller

Uzun dönemde firma aşırı kar ile çalışabilir.

Tek satıcı

Firma fiyatı kontrol edebilir.

Az satıcı

Firmalar fiyatı kontrol edebilir.

Girişi önleyen engeller

Uzun dönemde firma aşırı kar ile çalışabilir.

Farklılaştırılmış mal üretimi

Firmalar fiyat dışı rekabete yönelir.

Karşılıklı bağımlılık

Çok alıcı ve satıcı

Giriş-Çıkış Serbestliği

Firmalar rakiplerine göre strateji belirlerler.

Firmaların fiyat üzerindeki kontrolü sınırlıdır.

Uzun dönemde firmalar aşırı kar ile çalışamaz.

b) Alıcıların sayılarındaki azalmalara göre eksik rekabet piyasaları kısaca şu şekilde
açıklanabilir:
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• Monopson: Çok sayıdaki satıcıya karşılık sözü edilen mal ya da hizmeti satın alan
alıcı sayısı bire inmiş ise bu tür piyasaya monopson denir. Örneğin; Türkiye’de anason çok
sayıda çiftçi tarafından üretilmekte, buna karşılık ürünün tamamını alan tek birim ise tekel
idaresi olmaktadır. Bu nedenle monopson, alıcı tekeli olarak da adlandırılabilir.
• Duopson: Alıcıların sayısının ikiye çıkması halinde buna duopson denir.

• Oligopson: Alıcıların ikiden fazla ama sayılabilecek kadar az olması halinde buna
oligopson denir. Bu tür piyasada en önemli nokta, üretim kesiminde çok sayıda üreticiye
karşılık, alıcı kesiminde sayının giderek azalması, mal fiyatlarının belirlenmesinde üreticinin
gücünün de giderek zayıflaması anlamına gelmesidir.

Günümüz ekonomilerinde pek çok mal ve hizmetle ilgili piyasalar, monopollü (tekelli)
rekabet şartları denilen eksik rekabet piyasalarının karma özelliklerine sahip bir ortamda
karşımıza çıkmaktadır. Bu piyasalarda üretici ve tüketici davranışlarıyla mal ve hizmet
fiyatlarının oluşması, fiyat teorisinin, çözümlenmesi pek de kolay olmayan, önemli bir
konusunu teşkil etmektedir. Monopollü rekabet deyince, satıcı firmaların çok bulunduğu,
satılan malların tam rekabetteki gibi aynı kalitede olmayıp ikame edildiği ve piyasaya girişin
serbest olduğu bir sistem anlaşılmaktadır. Başka bir anlamda, monopollü (tekelli) rekabet, hem
tam rekabet, hem de monopol piyasaları koşullarından birkaçının bir arada bulunmasıdır.
Rekabette, firma sayısı çok ve piyasaya giriş serbesttir, bazen de kısıtlanmıştır. Bugün bizde
taksi piyasalarına girişin serbest olmaması, içki satan dükkanların lisansa tâbi tutulması gibi.
Monopol denmesinin sebebi ise piyasaya daha az ve farklı kalitede ürün sürülmesi ve fiyatların
yüksek tutulmasıdır. Realitede monopollü rekabete çok rastlanmaktadır. Aynı mal, ambalaj ve
marka ile farklı (heterojen) imiş gibi bir hale getirilmekte ve alıcıya aynı mal başka bir mal
olarak sunulmaktadır (deterjanlar, çiçek yağları gibi). Ancak satıcı, bir monopolcü
durumundadır.

Bazen de alıcılar kendilerini öteki firmalardan farklı göstererek, belirli bir satıcı kitlesini
kendilerine bağlamayı başarabilirler. Böyle bir durumda ise monopsoncu rekabet
piyasasından söz edilir.

Bununla birlikte, eğer bir piyasada, karşı karşıya gelen sadece tek alıcı ve tek satıcı
varsa bu piyasaya, iki yanlı monopol piyasası denilmektedir. Bazen de piyasada tek firma, hem
monopson hem monopol durumunda bulunur. Geniş bir üretici kitlesinden satın aldığı malı,
geniş bir tüketici den söz edilir. Buna da çift monopol adı verilmektedir.

Sonuçta, firmaların faaliyette bulundukları rekabet piyasası tam rekabet piyasası
koşullarından uzaklaştıkça, bu firmaların toplam karlarını artırmak amacıyla üretimlerini
kısarak, fiyatlarını yükseltmeye yöneldikleri görülmektedir. Bu nedenle, aksak rekabet
piyasaları toplum refahını azaltıcı özellikleri nedeniyle eleştirilerin odak noktası olmaktadır.
Tam rekabet piyasası gibi, aksak rekabet piyasasının en ucunda bulunan monopol piyasasına da
gerçek ekonomik hayatta rastlamak oldukça zordur. Tam rekabet ve monopol piyasalarının iyi
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analiz edilmesi, gerçek hayatta en fazla rastlanılan monopollü rekabet ve oligopol piyasalarının
anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
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Uygulamalar

•
•

Piyasa çeşitlerini örneklerle değerlendiriniz.

Talebin fiyat esnekliği ve arz esnekliğini bir öernel üzerinden açıklayınız.
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Uygulama Soruları
• Küreselleşmenin piyasa çeşitleri üzerindeki etkileri nelerdir?

• Talep ve arzın, fiyat ve gelir esnekliği ile ilişkisi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde piyasa ve fiyat kavramları, piyasa çeşitleri, piyasada fiyat oluşumu süreci
ve fiyat ve gelir esnekliği konuları öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları
A) Aşağıda yer alan boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
1-Karar birimlerinin bir araya geldiği ve değişimlerin yapıldığı yere………..denir.
2-Piyasa dengesi zaman boyutu göz önünde bulundurularak yani fiyatın zaman
içindeki dalgalanmasına dayanıyorsa buna …………çözümleme denir.
3-…………, tek satıcının bulunduğu piyasa türüdür.
4-Belirli bir zaman diliminde, tüketicilerin değişik fiyat düzeylerinde, satın almaya
razı olacakları mal miktarına………..denir.
5-Tam rekabet şartlarının bir veya birkaçının aksaması durumunda ortaya çıkan
piyasalara ……………………. denir.
B) Aşağıda yer alan ifadelerden doğru olanları “D”, yanlış olanları ise “Y” olarak
işaretleyiniz.
6-( ) Karar birimlerinin bir araya geldiği ve değişimlerin yapıldığı yere piyasa denir.
7-(
) Bir malın ya da bir hizmetin elde edilmesi için verilmesi gereken para
miktarına fiyat denir.
8-( ) Piyasa dengesi zaman boyutu göz önünde bulundurularak yani fiyatın zaman
içindeki dalgalanmasına dayanıyorsa buna statik çözümleme denir.
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9-( ) Oligopol piyasalarında üretilen mallar birbirinin aynı ise bu piyasaya noksan
oligopol denir.
10-( ) Alıcıların sayısının ikiye çıkması halinde buna oligopson denir.

Cevaplar

A) 1-Piyasa

2-Dinamik çözümleme
3-Monopol

4-Arz

5-Eksik rekabet piyasaları
B) 6-D
7-D
8-Y
9-Y

10-Y
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4. FAYDA TEORİSİ VE GELİR DAĞILIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Fayda ve Faydanın Ölçülebilirliği

4.2. Marjinal Fayda Yaklaşımı ve Tüketici Dengesi

4.3. Kayıtsızlık Eğrileri Yaklaşımı ve Tüketici Dengesi
4.4. Gelir Dağılımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•
•
•
•

Fayda nedir?

Ekonomide faydaya yönelik farklı iktisadi görüşler nelerdir?

Gelir dağılımı nedir?

Gelir dağılımı çeşitleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Fayda kavramı
Faydaya
görüşler

yönelik

Gelir Dağılımı

Fayda kavramını
kavrayabilmek.

farklı Faydaya yönelik farklı
iktisadi görüşeleri
öğrenebilmek.

Gelir dağılımı kavramını ve
çeşitlerini öğrenebilmek.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Okuyarak, Araştırarak.
Okuyarak, Araştırarak.

Okuyarak, Araştırarak, Fikir
Yürüterek ve Tartışarak.
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•
•
•
•

Marjinal Fayda

Anahtar Kavramlar

Gelir doğrusu
Lorenz eğrisi

Gini katsayısı
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Giriş

Bu bölümde fayda ve gelir kavramları, faydaya yönelik farklı iktsadi görüşler ve gelir
dağılımı çeşitleri öğretilecektir.
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4.1. Fayda ve Faydanın Ölçülebilirliği

Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını giderme özelliğine fayda denir. Her bireyin
yetiştirdiği ve bulunduğu çevre, gelenek ve göreneği, kültür seviyesi ve alışkanlıkları farklıdır.
Bu farklılık, ihtiyaçlarında farklı ve çeşitli olmasına yol açar. İnsanlar ihtiyaçlarını
giderebildikleri ölçüde mutlu olurlar. İhtiyaçların giderilebilmesi de satın alınan mal ve
hizmetlerin çeşit ve miktarlarına bağlıdır. Bunu belirleyen de, tüketicilerin gelir ve satın alma
güçleriyle mal ve hizmetlerin fiyatlarıdır.

Bazı iktisatçılar faydanın ölçülebilir olduğunu ileri sürmektedirler. “Kardinal fayda”yı
esas alan bu tahlil, “Marjinal Fayda Yaklaşımı” olarak incelenecektir. Bazı iktisatçılar da
faydanın ölçülemez ama kıyaslanabilir olduğunu ileri sürmektedirler. “Ordinal fayda”yı esas
alan bu tahlil, “Kayıtsızlık Eğrileri Yaklaşımı” olarak incelenecektir. Her iki yaklaşım, kendi
varsayımları ve işleyiş mekanizmalarıyla, tüketicilerin en yüksek tatmin duygusuna
ulaşabilmek için, değişik mal ve hizmetler karşısındaki davranış biçimlerini tahlil etmektedir.
4.2. Marjinal Fayda Yaklaşımı ve Tüketici Dengesi

İhtiyacını gidermek için bir malı kullanmaya başlayan tüketici faydasını arttırmış olur.
Mal ve hizmetler ihtiyaçları giderdikçe, tüketici nezdinde önemlerini giderek kaybetmeye
başlarlar. Bir mal veya hizmetin sürekli olarak kullanılması, o mal ya da hizmete olan arzunun
azalmasına, hatta tamamen ortadan kalkmasına yol açar. Aynı nitelikteki mal birimlerinden,
daha önce tüketilenin kişiye verdiği tatmin duygusu, daha sonra tüketilen birimin verdiği tatmin
duygusundan daha büyüktür. Faydayı ölçülebilir kabul eden bu yaklaşımda, iki kavramı
birbirinden ayırmak gerekmektedir:
4.2.1. Toplam Fayda

Tüketicinin belli bir sürede kullandığı ya da tükettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği
tatmin duygularının bütününe toplam fayda denir. Toplam faydanın sınırını belirleyen,
tüketicinin tam tatmin ya da doyum noktasıdır. Bu tüketim seviyesinden öteye, aynı malın
kullanılması fayda değil zarar verebilir.
4.2.2. Marjinal Fayda

Tüketilen malın bir birim daha fazla kullanılması sonucunda, toplam faydada meydana
gelen artış, marjinal fayda olarak adlandırılır. Azalan fayda ya da azalan marjinal fayda,
fayda kavramı ölçülsün ya da ölçülmesin, tüketim olayında mutlaka gözlenmesi gereken bir
kuraldır. Tüketilen mal miktarı ile toplam ve marjinal fayda kavramları arasındaki ilişki
aşağıdaki tablo ve şekillerde gösterilmiştir.

Tablo 4.1. Toplam Fayda ile Marjinal Fayda Arasındaki İlişki
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Tüketilen
Mal Miktarı
(Q)
0
1
2
3
4
5
6
7

Toplam
Fayda
(TF)
0
10
18
24
28
30
30
28

Marjinal
Fayda
MF = ∆TF / ∆Q
10
8
6
4
2
0
-2

Şekil 4.1. Toplam Fayda ve Marjinal Fayda

Toplam faydanın maksimum –ve dolayısıyla marjinal faydanın sıfır- olduğu tüketim
miktarında, tüketici en yüksek toplam tatmin düzeyine erişmektedir.
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Buna göre; tüketilen mal miktarı arttıkça toplam fayda da yükselmektedir. Altıncı birim
malın tüketiminde, toplam olarak ulaşılabilecek en yüksek seviyeye gelinmiştir. Aynı malın
tüketimi daha artırılırsa tüketiciye fayda yerine, sıkıntı ve rahatsızlık verebilir. Marjinal fayda
ise ilk birimin tüketiminde en üst noktasındadır. Tüketim arttıkça, ilave birimlerin toplam
faydaya katkısı anlamında, marjinal fayda hızla azalmaya başlar. Toplam faydanın en yüksek
seviyeye ulaştığı tüketim miktarında ise marjinal fayda sıfır olur. Tüketimin daha da artırılması
halinde marjinal fayda eksi değer alır.

Bu prensibi ortaya koyan marjinalist okul mensubu iktisatçılar, mal ve hizmetlerin
değerini belirleyen özelliğin marjinal fayda olduğunu ileri sürmüşlerdir. Marjinal fayda ise,
tüketicinin elinde bulundurduğu “mal miktarına ve ihtiyacın şiddetine” bağlıdır. Elindeki mal
miktarı ve ihtiyacın şiddeti değiştikçe, mallara atfedilen değer de değişir. İnsan için hayati
önemi olan gıda maddeleri ile böyle bir özelliğe sahip olmayan ziynet eşyasının değerinin
toplam faydalarının tersine oluşması marjinal fayda ve özelliğinden kaynaklanmaktadır.
4.2.3. Tüketici Dengesi (Fayda Maksimizasyonu)

Tüketiciler, tükettikleri mal ve hizmetlerden elde edecekleri toplam faydayı yükseltmek
peşinde koşarlar. Malların fiyatları verilmiş iken, gelirini değişik türde malların alımına
harcayan tüketici, bu yolla tatmin duygusunu yükseltmeye çalışır. Bu durum fayda
maksimizasyonu ya da tüketici dengesi olarak adlandırılmaktadır.
Tüketicinin faydasını en yüksek düzeye ulaştırdığı ya da dengeye geldiği yer; “gelirinin
bir birimini tükettiği mallardan bir diğerine kaydırarak toplam tatmin duygusunu arttırmak
imkânına sahip olamadığı mal birleşimidir”. Tüketici bu mal demetini seçtikten sonra, geliri ve
mal fiyatları değişmedikçe, bir malın tüketimini arttırıp, diğerinden vazgeçerse toplam fayda
kaybına uğrar. Eş marjinalliğin sağlandığı demet, marjinal kaydırmalar ile daha yüksek bir
toplam faydaya erişilemeyeceğini ifade etmektedir.
4.3. Kayıtsızlık Eğrileri Yaklaşımı ve Tüketici Dengesi

Seyredilen bir filmin, okunan bir kitabın ya da dinlenen bir konserin sağladığı faydanın
sayılarla ifadesi oldukça zor olmaktadır. Bununla beraber getirdiği analiz tekniği, marjinal
kaydırmalarla daha üst faydalara tırmanma yolları aramak, oldukça anlamlı ve öğreticidir.

Faydanın “ölçülemez ama kıyaslanabilir” olduğuna dair düşünceler, marjinal fayda
yaklaşımının konuyu açıklamadaki yetersizlikleri üzerine geliştirilmiştir. Veriler, değişken ve
amaçta bir farklılaşma olmamakla beraber, yürütülen muhakeme ve uygulanan analiz tekniği
değişmektedir.
Bir tüketici için üç soru sorulabilir. Bunlar:
- Tüketicinin ihtiyaçları nelerdir?

- Tüketicinin satın alına gücü (geliri) nedir?
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- Tüketici, maksimum tatmini elde etmek için, ihtiyaçları ile gelirini nasıl
uzlaştıracaktır? Bir başka ifadeyle tüketici, maksimum tatmin sağlayabilmesi için,
harcamalarını nasıl yapmalıdır?

İşte bu soruların cevabı, kayıtsızlık eğrileri ve bütçe doğrusu ile verilecektir.
Kayıtsızlık eğrilerine, eş fayda eğrileri de denir.
4.3.1. Kayıtsızlık Eğrileri (Eş Fayda Eğrileri)

Değişik mal ve hizmetler demetini kullanan tüketicinin, bir an için sadece iki mala
ihtiyacı olduğunu düşünürsek eğer, bu iki malın değişik karışımlarının tüketiciye vereceği
değişik tatmin duygularından kıyaslamalı olarak, aynı faydayı verenler eş fayda bileşimlerini
oluşturduğu söylenebilir. Bu şekilde, tüketici kendisine daima aynı toplam fayda tatmin
duygusu veren bu mal demetleri karşısında kayıtsızdır denilebilir. Herhangi bir demeti
seçmesi, bir demetten başka bir demete geçmesi toplam faydasını azaltmaz ya da artırmaz.
Kayıtsızlık eğrilerinin belli başlı şu özellikleri vardır:

a) Kayıtsızlık eğrileri, talep eğrileri gibidir. Çünkü kayıtsızlık eğrileri de sol yukarıdan
sağ aşağıya doğru alçalan eğrilerdir. Şekil 4.2.’de görüldüğü gibi KE kayıtsızlık eğrisidir. Dik
eksende Y malı (ceviz); yatay eksende X malı (fındık) yer almıştır.
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Y malı (Ceviz)

Y1

A

∆Y

B

Y2

0

∆X
X1

X2

KE
X malı (Fındık)

Şekil 4.2. Kayıtsızlık Eğrisi
Tüketici, aynı gelir ile Y malından OY1 kadar alırsa X malından daha az (OX1 kadar); Y
malından OY2 kadar alırsa X malından daha çok (OX2 kadar) satın alabilecektir. Bu bakımdan
malların biri artarken öbürü azalmakta veya biri azalırken öbürü artmaktadır. Bu şekilde oluşan
ve A ve B noktalarından geçen eğriye (KE) Kayıtsızlık Eğrisi adı verilir. Kayıtsızlık eğrisi,
aynı gelir düzeyindeki tüketicinin aynı tatmini veya faydayı sağlayan çeşitli mal bileşimleri
karşısındaki tercihi olarak tanımlanabilir. Buradaki fayda sübjektiftir ve o tüketiciyi ilgilendirir.
Herkes aynı mal bileşimini almak zorunda değildir.
b) Kayıtsızlık eğrileri marjinal ikame oranı özelliğine sahiptir. Marjinal ikame oranı Y
malındaki değişmenin, X malındaki değişmeye oranıdır: Örneğin; ∆Y kadar azalan Y malının
yerine ∆X kadar X malı ikame olmakta ve böylece Y malının azalan faydası, artan X malının
faydası ile giderilmektedir.

c) Kayıtsızlık eğrisi orijine göre dış bükey bir eğridir. Eğer kayıtsızlık eğrisi orijine
yaklaşırsa ikame imkânı azalır. Buna karşılık, kayıtsızlık eğrisi orijinden uzaklaşır ve bir doğru
şeklini alırsa o zaman tam ikame durumu ortaya çıkar.

d) Kayıtsızlık eğrileri üzerindeki her noktanın tatmin derecesi veya faydası o kimse için
aynıdır. Ancak her noktada aynı tatmini sağlayan malların bileşimi başka başkadır. Örneğin
şekildeki A noktası ile B noktasının tatmin derecesi aynı; ancak, A noktasının mal bileşimi
0Y10X1 iken B noktasının mal bileşimi 0Y20X2 dir. Yani A noktasında Y malı fazla, X malı az;
B noktasında ise Y malı az X malı fazladır. İşte her noktasının aynı faydayı veya tatmini
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sağlayan eğrilere eş-fayda eğrisi (kayıtsızlık eğrisi) denir ve bu eğri, tüketicilerin çeşitli mallar
arasındaki tercihidir.
e) Kayıtsızlık eğrileri paralel eğrilerdir, birbirini kesmezler.

f) En üstte bulunan kayıtsızlık eğrisi alttakinden daha fazla tatmin veya fayda
sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle, kayıtsızlık eğrileri orijinden uzaklaştıkça tatmin derecesi de
o ölçüde artmaktadır.

Şekil 4.3. Kayıtsızlık Eğrileri
Şekil 4.3.’ de görüldüğü gibi; alttaki kayıtsızlık eğrisi KE1, üstteki kayıtsızlık eğrisi ise
KE2’dir. B noktasında 0Y10X1 mal bileşimi gerçekleşmiştir. Oysa, KE2 kayıtsızlık eğrisinin C
noktasındaki mal bileşimi 0Y10X0’dır. Yani C noktasında X1X0 aralığı kadar daha fazla X malı
görülmektedir. Aynı şekilde, A noktasında 0X1 kadar X malı; 0Y2 kadar da Y malı
bulunmaktadır. Yani A noktasında Y1Y2 aralığı kadar daha fazla Y malı yer almaktadır. Bu
bakımdan, A noktası, B noktasına, C noktası da B’ye tercih edilecek ve böylece A ve C
noktaları daha fazla tatmin sağlayacaktır. D noktası ise her iki maldan da daha fazla alındığını
göstermektedir (Y1Y3 kadar Y malı, X1X3 kadar X malı fazla)

g) Birden fazla çizilen kayıtsızlık eğrilerine kayıtsızlık paftası veya kayıtsızlık kümesi
adı verilir.
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4.3.2. Bütçe Doğrusu

Kayıtsızlık eğrileri incelendiğinde, tüketiciye eş fayda yaratan mal demetleri ortaya
konulmuş; ancak, tüketicinin bu karışımları satın alıp almayacağı konusuna bir açıklık
getirilmemişti. Tüketicinin satın alacağı mal miktarı gelirine ve mal fiyatlarına bağlı olacaktır.
Ancak burada öne çıkan konu; tüketicinin gelirini söz konusu iki mal arasında nasıl ayıracak
olmasıdır.

Y malı
(Ceviz)

A

E (Y1X1)

Y1

Y2

•D

•C

0

X1

F (Y2X2)
X2

B

X malı (Fındık)

Şekil 4.4. Bütçe Doğrusu

Şekil 4.4.’de görüldüğü gibi; tüketici belirli gelirinin tamamıyla yalnız Y malı (ceviz)
alsa 0A kadar, yalnız X malı (fındık) alsa 0B kadar satın alabilecektir. Çok daha makul olan, Y
ve X mallarının AB bütçe doğrusu ya da gelir doğrusu dışına çıkmayan değişik bileşimlerini
seçmesi olacaktır. O halde bütçe doğrusu, tüketicinin bütün geliri ile satın alabileceği, değişik
fiyatlardaki mal miktarını gösterir. Başka bir ifadeyle AB doğrusu, tüketicinin tüm gelirini
harcayarak gerçekleştirebileceği bütün alım imkânlarını açıklamış olmaktadır.

AB doğrusunun dışındaki bir D noktasında harcamalar, gelirden fazla; AB doğrusunun
içindeki bir C noktasında ise harcamalar, gelirden az olacaktır. D’deki mal karışımını almaya
mali gücü yetmeyen tüketici, C bileşimini seçmesi durumunda gelirinin tamamını harcamamış
olacaktır. Tüketici E noktasında (Y1X1) mal birleşimini, F noktasında ise (Y2X2) mal birleşimi
seçerek gelirinin tamamını harcamış olur.
4.3.3. Tüketici Dengesi (Fayda Maksimizasyonu)

Belirli gelirini ve bilinen mal fiyatlarını göz önünde bulunduran tüketici, kendisine en
yüksek faydayı sağlayacak mal demetinin peşinde koşar. Fayda kıyaslamaların yapıldığı
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kayıtsızlık paftası ile harcama sınırlarının çizildiği Bütçe (gelir) doğrusunun bir arada
düşünülmesi, tüketiciyi dengeye getirecek en iyi çözümü ortaya koyacaktır.

Üç numaralı kayıtsızlık eğrisi tüketicinin satın alma gücünün dışındadır. Tüketicinin C,
D ve E mal birleşimlerine yaptığı harcamalar tutarı aynıdır. C ve D bileşimleri daha düşük bir
toplam faydayı temsil eden KE1 kayıtsızlık eğrisi üzerindedir. E noktası ise aynı miktar
harcama ile daha yüksek bir toplam faydanın elde edilebileceğini göstermektedir. F mal
bileşimi, E mal bileşimi ile aynı faydayı vermekle birlikte, tüketiciye daha pahalıya mal
olmaktadır ve harcama gücünün dışında kalmaktadır. Mal fiyatlarının farklı oluşu gerçeği,
tüketicinin E mal bileşimini, yani Y malından 0Y2 ve X malından 0X2 kadar satın alması
durumunda, gelirini değişik mal ve hizmetler arasında en uygun biçimde dağıtarak, faydasını en
yüksek kılabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, AB bütçe doğrusu ile KE2 kayıtsızlık
eğrisinin birbirine teğet olduğu E noktasında tüketici dengesi gerçekleşir.
Y malı (Ceviz)
A

C

Y1

-F
E

Y2
Y3

KE3
KE2

D
0

X1

X2

X3

KE1

B

X malı (Fındık)

Şekil 4.5. Tüketici Dengesi
Tüketicinin gelirinde bir değişme olursa ya da mal fiyatlarında artış ya da azalış olursa,
tüketicinin yeni bir denge kurmak için tükettiği malların cins ve miktarlarını yeniden gözden
geçirmesi gerekir. Her defasında bütçe (gelir) doğrusunun, en yüksek kayıtsızlık eğrisine teğet
olduğu nokta, yeni dengeyi verecektir.
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4.4. Gelir Dağılımı

4.4.1. Gelir Dağılımı Tanımları ve Çeşitleri

Gelir, belirli bir dönemde kişi ya da grupların elde ettikleri parasal getiri olarak
tanımlanmaktadır. Bir ülkede, belirli bir dönemde elde edilen milli gelirin bireyler, toplumsal
gruplar, bölgeler ya da üretim faktörleri arasında dağılımına gelir dağılımı denilmektedir.
Dünya ölçeğinde ele alındığında ise gelirin ülkeler arasındaki dağılımı anlaşılmaktadır.

Gelir dağılımı kavramı, bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplumun farklı
kesimlerinde nasıl bölüşüldüğünü gösteren bir kavramdır. Bu bölüşüm bireyler arasındaki
bölüşüm, faktörler arasındaki bölüşüm, bölgeler arasındaki bölüşüm ve sektörler arasındaki
bölüşüm olarak farklı açılardan incelenmektedir. Gelir dağılımı çeşitleri şu şekildedir:
• Fonksiyonel Gelir Dağılımı

Fonksiyonel gelir dağılımı, gelirin farklı üretim faktörleri arasında, buna bağlı olarak da
üretim sürecinde farklı işlevlere sahip olan toplumsal gruplar arasında nasıl dağıldığını
göstermektedir. Fonksiyonel gelir dağılımının alacağı biçim; bir yandan toplumun gelişmişlik
seviyesine, diğer yandan da söz konusu toplumsal grupların göreli ekonomik ve siyasal
güçlerine bağlı olarak belirlenmektedir. Fonksiyonel gelir dağılımında toprak sahibine rant,
girişimcilere kar, sermaye sahiplerine faiz ve emek sahibine ücret geliri dağıtılmaktadır.
• Sektörel Gelir Dağılımı

Sektörel gelir dağılımı, bir ülke ekonomisinde değişik sektörlerin, gelirden aldığı payı
ifade etmektedir. Bu sektörler genellikle tarım, sanayi, hizmetler olarak ayrılmaktadır. Gelişmiş
ülkelerde tarım sektörünün payının az, sanayi ve hizmetler sektörünün payının yüksek olması
beklenmektedir. Bu şekildeki bir gelir dağılımı ile bir ülkenin gelişmişlik seviyesi
anlaşılmaktadır. Bu durum “üç sektör kuramı” ile de ifade edilmektedir. Bu kurama göre,
kalkınma sürecine giren bir ülkede tarım kesiminin payı giderek azalmakta, sanayi kesiminin
payı artmakta, ülke gelişmiş ülke seviyesine geldiği durumda ise hizmetler sektörü en üst
seviyeye çıkmaktadır.
• Kişisel Gelir Dağılımı

Kişisel gelir dağılımı, milli gelirin bireyler, aileler ve gruplar kısaca o ülkedeki bireyler
arasındaki dağılımını ifade etmektedir. Bu dağılımda önemli olan gelirin kaynağı ve bileşimi
değil miktarıdır. Çünkü bu dağılım bireylerin gelirlerinin kaynağına değil, büyüklüğüne göre
sınıflandırılmasına dayanmaktadır.
• Birincil ve İkincil Gelir Dağılımı

Serbest piyasa ekonomisinde devlet müdahalesi olmaksızın piyasada kendiliğinden
oluşan gelir dağılımına birincil gelir dağılımı denir. Üretim faktörleri sahiplerinin faktör payı
olarak elde ettikleri satın alma güçlerinin devletin çeşitli müdahaleleri ile değişmesine neden

105

olması sonucu oluşan gelir dağılımına ise ikincil gelir dağılımı denilmektedir. İkincil gelir
dağılımı devletin düşük gelir gruplarını korumak adına oluşturduğu kamu politikaları sonucu
ortaya çıkan bir bölüşüm şeklidir.
• Bölgesel Gelir Dağılımı

Bölgesel gelir dağılımı bir ülkede farklı coğrafi bölgelerin milli gelirden aldıkları payı
ifade etmektedir. Bölgelerarası sosyo-ekonomik dengesizlikler bölgeler arasındaki gelir
dağılımı farklılıklarının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle bölgeler arası gelir dağılımı
dengesizliklerinin çözümünde sosyo-ekonomik faktörler göz önüne alınarak çözüm
üretilmelidir. İktisaden kalkınmış ekonomilerde bölgeler arası kişi başına düşen gelir arasındaki
fark gittikçe azalırken, bu fark az gelişmiş ülkelerde tersine giderek büyümektedir.
4.4.2. Gelir Dağılımında Eşitsizliğin Ölçülmesi

Gelir dağılımında meydana gelebilecek eşitsizlikleri ölçmede kullanılan yöntemler
arasında en yaygın olanları Lorenz eğrisi ve Gini katsayısıdır. Bunun dışında kullanılan diğer
yöntemler yüzde paylar analizi, Dalton-Atkinson ölçütü ve yoksulluk oranı ölçütü şeklindedir.
4.4.2.1. Lorenz Eğrisi

Lorenz eğrisi, belirli bir dönemde yaratılan reel gelirin yüzde olarak kişisel dağılımını
incelemekte ve gelir dağılımındaki eşitsizliklerin gösterilmesinde kullanılmaktadır.
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Şekil 4.6. Lorenz Eğrisi
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Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere yatay ekseninde toplam nüfusun yüzdesi dikey
eksende toplam gelirin yüzdesi yer almaktadır. Eğer bir ülkede kişisel gelir dağılımı mutlak bir
eşitlik yaratacak şekilde gerçekleşmişse, iki köşeyi birleştiren diyagonal doğru biçiminde
olacaktır. Mutlak eşitlik doğrusu olarak adlandırılan 0B doğrusu üzerindeki her noktada
nüfusun belirli bir yüzdesi gelirin aynı yüzdesini almaktadır. Yani herkes gelirden eşit ölçüde
pay almaktadır. Ancak bir ülkede gelir dağılımında bir eşitsizlik varsa, mutlak eşitlik
doğrusundan uzaklaşma başlar ve Lorenz eğrisi çukurlaşır. Lorenz eğrisi mutlak eşitlik
doğrusuna ne kadar yakın olursa gelir dağılımında o kadar az, mutlak eşitlik doğrusuna ne
kadar uzak ise gelir dağılımında o kadar çok eşitsizlik var demektir. Şekildeki D noktası
nüfusun %60’ın gelirin %30’unu aldığını göstermektedir.
4.4.2.2. Gini Katsayısı

İtalyan istatistikçi C. Gini gelir dağılımı eşitsizliğinin matematiksel bir katsayı ile ifade
edilebileceğini ortaya koymuştur. Gelir grupları arasındaki gelir transferine karşı hassas olan
Gini katsayısı üst ve alt gelir düzeyindeki yığılmalardan çok etkilenmez. “0” ila “1” arasında
değer alan Gini katsayısı bazı araştırmalarda 100 ile çarpılarak da gösterilebilmektedir.
Katsayının azalması (0 olması) eşitsizliğin azaldığını, katsayının artması (1 olması) ise
eşitsizliğin arttığını göstermektedir. Buna göre gini katsayısı “0” ise herkes aynı gelire sahip,
“1” ise bir kişi bütün geliri almakta iken, diğer bütün nüfus gelirden pay almıyor demektir.
4.4.2.3. Dalton-Atkinson Ölçütü

Bir toplumun mevcut gelir dağılımından mutlak eşitlik durumuna geçerken vazgeçmeyi
kabul ettiği gelir Dalton-Atkinson ölçütü olarak kabul edilmektedir. Toplumların daha eşitlikçi
bir gelir dağılımı tercih ettikleri varsayımına dayanmaktadır.
4.4.2.4. Yüzde Paylar Analizi

Gelir dağılımının ne kadar eşit dağıldığını incelemek için fert/hane halkı %5’lik 20
gruba, %10’luk 10 gruba ya da %20’lik 5 gruba ayrılarak grupların toplam gelirden aldıkları
paylar karşılaştırılmaktadır. Bunun için, fert/hane halkları kişi başına düşen gelirlerine göre
küçükten büyüğe doğru sıralanarak 5, 10 ya da 20 grup olarak hane halkı grupları
oluşturulmaktadır. Oluşturulan yüzdelik fert/hane halkı dilimlerinin toplam gelirden aldıkları
paya göre gelir dağılımının durumu hakkında yorum yapılmaktadır. Yüzde payları göstergesi
(P80/P20); yüzde 20’lik fert/hanehalkı gruplarının toplam gelirden aldıkları paylara göre; son
yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı payın, ilk yüzde 20’lik grubun toplam gelirden
aldığı paya bölünmesiyle hesaplanarak, geliri daha yüksek olan son yüzde 20’lik grubun, geliri
düşük olan ilk yüzde 20’lik gruba göre toplam gelirden kaç kat daha fazla pay aldığını
göstermektedir. Bu oranın büyük çıkması eşitsizliğin giderek arttığını, küçük çıkması ise
azaldığını ifade etmektedir.
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4.4.2.5. Yoksulluk Oranı Endeksi

Yoksulluk oranı endeksleri yoksulluğu durağan bir kavram olarak ele almakta tek bir
ölçülebilir göstergeye dayanarak nüfusu yoksullar ve yoksul olmayanlar şeklinde iki gruba
bölerek, yoksulluk çizgisinin altında kalanlar üzerinde yoğunlaşmaktadır.
4.4.3. Gelir Dağılımındaki Eşitsizliğin Nedenleri

Gelir dağılımında farklılık yaratıcı özellikler bulunduğu gibi adaletsizliklere de
rastlanılmaktadır. Gelir dağılımındaki eşitsizliğin başlıca nedenleri;
- Kişinin farklı eğitime, farklı yetenek ve beceriye sahip olması,

- Kişilerin diğerlerinden daha fazla çalışmaları, görevlerinin daha farklı risk ve
sorumluluk gerektirmesi,
- Kişilerin herhangi bir emek harcamaksızın miras yoluyla üretim faktörü sahibi olması,
- Vergi sisteminin gelir dağılımını düzeltici bir yapıda olması,

- Kayıt dışı faaliyetlerin yaygınlığı hak edilmemiş kazançlar oluşturması,
- Ekonomilerin tarım ağırlıklı yapıya sahip olması vs.

Kısacası özellikle gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımı eşitsiz ve adaletsiz bir durum
sergilemektedir. Bunun nedeni olarak da birçok yapısal ve kurumsal aksaklıkları göstermek
mümkündür.
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Uygulamalar

•

•

Farklı iktisadi
değerlendiriniz.

yaklaşımların

faydanın

ölçümüne

yönelik

görüşlerini

Gelirle dağılımında meydana gelebilecek eşitsizlikleri ölçmede kullanılan
yöntemleri değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
• Faydaya yönelik “faydanın ölçülemez ama kıyaslanabilir” olduğunu savunan
görüşü bir örnek üzerinden açıklayınız.

• Gelir dağılımda eşitsizliğin sebepleri nelerdir? Bu eşitsizlikler hangi yöntemler
kullanılarak ölçülebilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde fayda ve gelir kavramları, faydaya yönelik farklı iktsadi görüşler ve gelir
dağılımı çeşitleri öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları
A) Aşağıda yer alan boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
1-Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını giderme özelliğine……….denir.
2-Toplam faydanın sınırını belirleyen, tüketicinin ……………… noktasıdır.
3-Tüketicinin belli bir sürede kullandığı ya da tükettiği mal ve hizmetlerden elde
ettiği tatmin duygularının bütününe …………………..denir.
4-Tüketilen malın bir birim daha fazla kullanılması sonucunda, toplam faydada
meydana gelen artış, ………………….. olarak adlandırılır.
5-Çok sayıda eş fayda eğrisinin bir arada gösterildiği diyagrama ……………. denir.
B) Aşağıda yer alan ifadelerden doğru olanları “D”, yanlış olanları ise “Y” olarak
işaretleyiniz.
6-( ) Tüketicinin satın alacağı mal miktarı gelirine ve mal fiyatlarına bağlıdır.
7-( ) Marjinal fayda ise, tüketicinin elinde bulundurduğu “mal miktarına ve ihtiyacın
şiddetine” bağlıdır.
8-( ) Sektörel gelir dağılımı bir ülkede farklı coğrafi bölgelerin milli gelirden
aldıkları payı ifade etmektedir.
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9-( ) Serbest piyasa ekonomisinde devlet müdahalesi olmaksızın piyasada
kendiliğinden oluşan gelir dağılımına ikincil gelir dağılımı denir.
10-( ) Faiz, belirli bir dönemde kişi ya da grupların elde ettikleri parasal getiri olarak
tanımlanmaktadır.

Cevaplar

A) 1-fayda

2-tam tatmin ya da doyum
3-toplam fayda

4-marjinal fayda

5-kayıtsızlık paftası
B) 6-D
7-D
8-Y

9-Y

10-Y
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5. İKTİSADİ SİSTEMLER VE KÜRESELLEŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. İktisadi Sistemler

5.2. Küreselleşme ve Kapitalizmin Geleceği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•
•
•

Günümüzdeki farklı iktisadi sistemler nelerdir?

Küreselleşmenin iktisadi sistemler üzerindeki etkisi nelerdir?

Finanasal küreselleşmenin sonuçları nelerdir?

116

Konu

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

İktisadi sistemler
Küreselleşmenin
nedenleri

Kazanım

Günümüzdeki iktisadi sistemleri
öğrenebilmek.
Küreselleşmenin nedenlerini
öğrenebilmek.

Küreselleşmenin iktisadi Küreselleşmenin iktisadi
sonuçları
sonuçlarını tartışabilmek.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak, Araştırarak.

Okuyarak, Araştırarak.
Okuyarak, Araştırarak, Fikir
Yürüterek ve Tartışarak.
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• Liberalizm

Anahtar Kavramlar

• Kapitalizm

• Sosyalizm

• Komünizm

• Küreselleşme
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Giriş

Bu bölümde günümüzdeki başlıca iktisadi sistemler, küreselleşmenin nedenleri ve
iktisadi sonuçları öğretilmektedir.
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5.1. İktisadi Sistemler

Kişisel refahı arttırmak amacıyla izlenen yollara ve kullanılan araçlara iktisadi sistem
denir. İktisadi sistem “üretim, gelir dağılımı ve tüketim metodudur” şeklinde de
tanımlanmaktadır. Çünkü her iktisadi sistemin üretim biçimi, üretim organizasyonu, gelir
dağılımı biçimi çok farklı olabilir. İzlenen yollar ne olursa olsun, amaç kişisel refah seviyesini
yükseltmektir. Her ülkenin ister kapitalist ister sosyalist olsun başlıca amacı, iktisadi
kalkınmayı gerçekleştirerek kişisel refah seviyesini yükseltmektir. Refah seviyesinin
yükselmesi de sermaye birikimine bağlıdır. Sermaye birikimi ne kadar hızlı olursa, gelirler de o
ölçüde artacaktır. Her sistem kişisel refaha dayandığından aynı amaca yönelmiştir. Bu
bakımdan iki sistem arasında frak yoktur ancak fark o amaca götürecek araçlarda görülür.
Burada hukuki kurumlar, mekanizmaların niteliği ya da mülkiyet şekillerinin farklılığı söz
konusu olmaktadır.

Günümüzde farklı iktisadi sistemler vardır. Bu sistemler kapitalist ve sosyalist sistem
olarak tanımlanmaktadır. Şekilde de görüldüğü üzere, toplumda üretim araçlarının mülkiyeti
bireylerin elinde ise, üretim kararlarını bireyler veriyor ve gerçekleştiriyorsa kapitalist
sistemdir. Buna karşılık üretim araçları kamunun mülkiyetinde ise ve üretimin
organizasyonunda kamu kesimi yetkili ise sosyalist sistemdir. Bünyesinde her iki kesimi içeren
sistemlere de karma ekonomik sistem adı verilmektedir.
İKTİSADİ SİSTEMLER

Kapitalist
Sistem

Karma Ekonomik
Sistem

Sosyalist Sistem

Şekil 5.1. İktisadi Sistemler
5.1.1. Kapitalist Sistem

Kapitalizm, feodal toplumun kucağında doğmuş ve gelişmeye başlamıştır. Çünkü 15.
yüzyıldan sonra ticaretin genişlemesi ve paranın yavaş yavaş önem kazanması, nüfusun
şehirlerde toplanmasına yol açmıştır. Buna karşılık, ticaret geliştikçe de feodal sistem
zayıflamaya yüz tutmuştur. Ayrıca, artan ihtiyaçlar iş bölümünü ve üretimi uyarmıştır. Bir
yandan şehirlerde nüfusun toplanması öte yandan iş bölümünün gelişmeye başlaması sonunda
mübadele artmıştır. Bununla birlikte, sadece şehir ve köyler arasında değil, şehirler ve
ülkelerarasında da gelişen mübadeleler, ulaşım araçlarının ve imkânlarının arttırılması
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zorunluluğunu da doğurmuştur. Böylece, şehirleri birbirine bağlayan ticaret ve mübadeleleri
geliştiren para kapitalist sistemi doğuran başlıca iki faktör olmuştur.

Kapitalist sistem Batı Dünyasında 18. Yüzyıldan bu yana devam eden uygulamalardan
doğmuştur. Klasik iktisatçıların geliştirdikleri düşünce temeline dayanmaktadır. Kapitalist
sistemde iktisadi faaliyetin amacı müteşebbislerin kȃrlarını, çalışanların ise gelirlerini
arttırmaya yöneliktir. Üretim araçları özel kişilerin elindedir. Girişim serbestliği ve özel
mülkiyet kapitalist sistemin önemli koşullarındandır. Girişimciler üretim kararlarını
tüketicilerin istekleri doğrultusunda almaktadırlar. Bu durum üretici ile tüketiciyi piyasa
mekanizmasında karşı karşıya getirmektedir. Kapitalist sistemin geçerli olduğu bir toplumda
devlet doğrudan doğruya iktisadi faaliyette bulunmamaktadır. Devletin görevi başlıca kolektif
ihtiyaçları karşılayacak düzenleyici tedbirler almaktır. Temel iktisadi problemlerin çözümü
piyasa mekanizmasının otomatik işleyişine ve fiyatların yol gösterici, yön verici fonksiyonuna
bırakılmaktadır.
Kapitalist sistem başlıca üç aşama geçirmiştir. Bunlar; ön kapitalizm, liberal kapitalizm
ve müdahaleci kapitalizm şeklindedir.
5.1.1.1. Ön Kapitalizm (Ticari ve Mali Kapitalizm)

Kapitalizm, başlangıçta, ticari ve mali kapitalizm olarak görülür. 18. Yüzyıla kadar
süren bu aşamada henüz sanayi kapitalizmi doğmamıştır.

• Ticari Kapitalizm: Ticari kapitalizmde amaç, tacirlerin ve ticaretin önem kazanmasıdır.
Çünkü tacirler para biriktirerek modern üretim organizasyonunun öncüleri olmuşlardır.
Tacirlerin en önemli işi ürünlerin satışını yapmaktı. Ancak makineler henüz icat edilmediği için
ve sanayi kapitalizmi henüz doğmadığı için üretim atölyelerde yapılmaktaydı. Üretim
yöntemlerinde de önemli değişmeler olmamıştır. Sadece, ulaşım masraflarının azaltılması ve
daha iyi bir kontrol ihtiyacı tacirleri aynı üretim için birleşmeye zorlamıştır. Bu şekilde
“manüfaktür” denilen büyük atölyeler doğmuş ve ticaret gelişmeye başlamıştır. Ticaretin ya da
mübadelelerin gelişmesi de daha iyi bir organizasyonu gerekli kılarak bankaların doğmasına
zemin hazırlamıştır.

• Mali Kapitalizm: Mali kapitalizm ise kredi ve bankacılığa dayanmaktadır. Bankacılığın
başlaması ticareti hızlandırmış ve ekonomik faaliyetleri canlandırmıştır. Kȃrların artışı faizi
kaçınılmaz kılmış ve bu da kapitalist sınıfın doğmasına yardım etmiştir. 1608 yılında kurulan
Amsterdam Bankası ilk devlet bankası niteliğinde olmakla birlikte mevduat bankalarının
fonksiyonlarını yerine getirmeye çalışmıştır. 17. Yüzyılın sonlarına doğru ise İngiltere
Bankasının temeli atılmıştır. Krallara bile borç veren bu bankalar daha çok Yahudilerin ve
lombartların tekeli altına girmiştir. Böylece, kȃrların ve sermayenin artması bir burjuva sınıfını
doğurmuş, sanayi kapitalizmine yol açmıştır. Mali kapitalizmde kaynaklar ve ürünler
taşındığından efektif paraya (nakit) daha fazla ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle de sabit
sermaye önem taşımamaktadır.
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Ticari ve mali kapitalizmin bir özelliği de devlet müdahalesinin başlamasıdır. Bunda
milliyetçilik akımlarının büyük etkisi olmuştur. Ayrıca krallığın gelişmesi devletin ekonomik
hayata müdahalesini arttırmıştır. İş adamları da üretimi hızlandırmışlardır. İktisat politikasının
amacı da zenginleşmektir. Bu zenginleşmenin temeli de “Merkantilizm”e dayanmaktadır.
5.1.1.2. Liberal Kapitalizm (Sanayi Kapitalizmi veya Rekabetçi Kapitalizm)

Fizyokratların ve Adam Smith’in iktisadi liberalizminden kaynağını alan liberal
kapitalizm ya da sanayi kapitalizmi, İngiltere’de doğmuştur. Sanayi kapitalizmi deyince, sanayi
devrimi (reformu) anlaşılmaktadır. Böylece, sanayi reformu ile modern sanayi ortaya çıkmıştır.
Çünkü bir tarafta makineler, diğer tarafta işçi sınıfı karşı karşıya gelmektedir. İşçi sınıfı, sanayi
kapitalizminin doğal bir sonucudur.

Sanayi kapitalizminde, sabit sermayenin, değişir sermayeye oranla gittikçe arttığı
görülmüştür. Ticari kapitalizminde tacirlerin kullandıkları sermaye daha çok değişir sermaye
olup sabit sermaye (bina, depo gibi) çok sınırlıydı. Sanayi reformuyla sabit sermaye (makine)
artık iktisadi süreçte üstün bir yer tutmaya başlamıştır. Böylece, sabit sermayeden başka,
üretimin kalitesi de, miktarı da artmakta ve üretim çeşitlendirilmektedir. Liberal kapitalizm
belli başlı üç özellik taşımaktadır. Bunlar:

• Liberalizm veya ferdiyetçilik: İktisadi liberalizm, serbest piyasada fiyat mekanizmasını, en
fazla kȃr getiren üretimi ve maksimum tatmini benimser, kişisel çıkara, mülkiyete ve özgürlüğe
üstünlük tanır. Sosyal ve iktisadi düzenin kendiliğinden dengeye gelmesi için özgürlük
gereklidir. Ticaret özgürlüğü zengin olmanın en iyi yoludur. Liberalizmde ticareti engelleyen
faktörler kaldırılmaktadır. Serbest ticaret ve mübadeleler, fiyatların arz ve talebe göre
belirlenmesini de sağlamaktadır. Devlet, adaleti ve güveni sağlamalı, kişilerin yapamayacağı
kamu hizmetlerini (yollar gibi) ele almalıdır. Bunun dışında, devlet, hiçbir şekilde iktisadi
olayların akışını durdurmamalıdır. Devlet, sistemin koruyucusu olmalı ve tam rekabeti bozan
güçlerle mücadele etmelidir.

• Kâr: Liberal kapitalizmin gelişmesine yön veren en önemli faktör, kȃrdır. Kapitalist ekonomi
bir “piyasa ekonomisi” olduğundan üretim, piyasa için yapılır. Ürettiği çeşitli malları piyasa
aracılığıyla satan üreticinin amacı, kȃrdır. O halde, kȃr peşinden koşma kapitalist sistemin
temel kanunudur. Bu kȃr hırsı da kapitalistleri rekabete sürükler, rekabet de fiyatları düşürür.
Kȃr, zenginleşme, sınırsız bir servet sağlama imkânı verir. Zenginleşme ile insanlar mutluluğa
ve refaha kavuşacaklardır. Bu arzu, parayı eskisinden çok daha önemli bir tatmin aracı haline
getirmiştir. Ancak paranın aynı zamanda bir güç sağlaması nedeniyle sosyalistler, kapitalistleri
sadece servet hırsından dolayı değil, parayı bir güç olarak kabul ettikleri için de
suçlamaktadırlar.

Bununla birlikte, ön kapitalizm (pre-kapitalizm) döneminde sınırsız servet imkânları
yoktu. Çünkü faiz yasaktı ve dış ticaret, bankacılık gelişmemişti. Genellikle fiyatları da devlet
belirlerdi. Sınırsız bir servet edinebilmek için bazı koşulların bulunması gerekmektedir. Bu
koşullar üç başlık altında şu şekilde toplanabilmektedir:
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- Hukuki Koşullar: Hukuki koşullar, kanuna dayanan koşullardır. Kanun aşırı derecede
zenginleşme fırsatı vermektedir. Böylece, kapitalizm özel mülkiyet ve sözleşme hakkını üretim
araçlarına da tanımıştır.

- Teknik Koşullar: Teknik koşullar, kapitalizmin teknik araçlara sahip olmayı gerektiren ve
sürekli yeniliği zorunlu kılan koşullardır. Makineleşme kapitalizmin hem sebebi hem de
sonucudur. Makine yeni zenginleşme ortamı yaratmaktadır. Firmalar, daha fazla kȃr elde
edebilmek için sürekli teknik yeniliklere yönelirler. Bu şekilde, hem maliyetler düşer ve talep
artar hem de yeni piyasalar daha kolay bulunur.
- Ekonomik Koşullar: Ekonomik koşullardan amaç, üretim miktarının fiyatlar yoluyla
yapılmasıdır. Çünkü fiyat, piyasa ekonomisinin regülâtörü yani düzenleyici bir denge
unsurudur. Fiyatlar ise, her üretim faaliyetinin temelinde yer alan kȃr hırsına yol açar. Fiyatlar
yükselirse üretim artar, fiyatlar düşerse üretim azalır.

•Tam rekabet: Liberal kapitalizmin ya da rekabetçi kapitalizmin üçüncü özelliği de tam
rekabet koşullarını benimsemiş olmasıdır. Kapitalist ekonomide üretim, piyasa için yapıldığına
göre, malların satılıp satılamaması satın alma gücü ile sınırlı olan talebe bağlıdır. Üretim
bakımından ise böyle bir sınırlama söz konusu değildir. Sadece, hammadde veya işgücü
açısından bir yetersizlik görülürse bu da teknik bir sınırlama sayılacaktır.
Rekabet kapitalistleri daha gelişmiş seviyedeki teknik cihazları kullanmaya zorlar.
Çünkü teknik yenilikler daha fazla üretimi mümkün kılar, daha seri üretim sağlar ve maliyetleri
düşürür. Bu avantajlar da daha fazla talep yaratacaktır. Ancak, kapitalistler daha fazla talebi
kendilerine çekmek isterken de rekabeti körüklemiş olmaktadırlar. Kısacası, liberal kapitalizmi
şu şekillerde tanımlamak mümkündür:

- En kısa tanımla liberal kapitalizm, kapitalin yani sermayenin büyük rol oynadığı “bir
üretim ve mübadele biçimi”dir. Üretici ve tüketicilerin her biri, birer karar merkezleri oluşturur
ve planlarını otonom bir şekilde hazırlar yani maliyetlerini minimuma indirmeye çalışır.

- Liberal kapitalizm, özel mülkiyete ve özgürlüğe dayanmak şartıyla, verimi arttıran ve
maliyetleri düşüren sermaye birikimidir.

- Liberal kapitalizm, piyasa ekonomisinde fiyatların arz ve talebe göre belirlendiği,
tasarruf ve yatırımların serbestçe yapıldığı bir yerdir.
- Liberal kapitalizm, rekabet yoluyla iç ve dış piyasaları geniş ölçüde karşılayabilmek
için üretimde bulunan bir modeldir.

- Liberal kapitalizm, sınırsız zenginleşme imkânı veren ve üretim araçlarına sınırsız
mülkiyet hakkı tanıyan, kȃr amacıyla üretimde bulunan bir ekonomi şeklidir.
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- Liberal kapitalizm, Marksistlere göre, işçinin sömürüsüne (artı değer) ya da
tüketicilerin sömürüsüne (yüksek fiyat) dayanan bir ekonomi biçimidir.
5.1.1.3. Müdahaleci Kapitalizm (Tekelci Kapitalizm)

20. yüzyılda, liberal kapitalizm yerine müdahaleci kapitalizm geçmiştir. Ancak devlet
müdahalesi sistemin temelini değiştirmemiştir. Özel mülkiyet, piyasa ekonomisi mekanizması
ve özel teşebbüs devam etmektedir. 20. Yüzyılın kapitalist sistemi 19. Yüzyılın sayısız küçük
kapitalist ünitelerine değil, büyük kapitalist ünitelerden meydana gelen tröstler, karteller,
monopoller, holdingler, kooperatifler gibi firmalara dayanmaktadır. Bu büyük firmaların
doğuşuyla tam rekabet koşulları değişmiş ve bu yüzden fiyatlar da yükselmeye başlamıştır. Bu
firmaların amacı önce iç piyasaları, sonra da dış piyasaları ele geçirip tekelleri altına almaktır.
Böylece 20. Yüzyılın kapitalist sistemi daha farklı bir hüviyete bürünmüş ve mikro
ekonomiden makro ekonomiye geçilmiştir.

Kapitalizmin yayılmasındaki ilk strateji iktisadidir. Yani mevcut piyasaları genişletmek
ya da yeni piyasalar bulmaktır. Ardından bu hedef siyasi bir nitelik de kazanmaktadır. Çünkü,
savaşlar kaçınılmaz olduğundan her ülke savaşa karşı hazırlanmak zorunluluğunu duymaktadır.
Silahlanma tekniği geliştikçe, üretim arttıkça ülkelerin birbirine bağlılığı da artar. Bu
bakımdan, bir ülkenin askeri gücü de, artık iktisadi gücüne yani üretim cihazının gelişme
derecesine göre belirlenmiş olacaktır.
Bununla birlikte, kapitalizmin yayılma hızı eski dönemlere oranla gittikçe
yavaşlamaktadır. Bunun başlıca üç sebebi vardır. Bunlar:

- Gelişmiş kapitalist ülkelerde nüfus artış hızının yavaşlaması: Nüfusun sınırlı artışı
tüketimi azaltır ve bu da yatırımların marjinal verimini düşürür.

- Dış piyasaların daralması: Bundan amaç, coğrafi yayılma imkânlarının azalmasıdır.
Özellikle 2. Dünya Savaşından sonra uzun yıllar boyunca sömürge kalmış ülkelerin bire birer
bağımsızlıklarına kavuşmaları ve bu uğurdaki çabaları gelişmiş kapitalist ülkelerin yayılma
imkânlarını sınırlamıştır. Bu bakımdan, dış piyasaların daralması, kapitalist ülkelerde
yatırımları yavaşlatmaktadır.
- Teknik yeniliklerin sınırlanması: Bundan amaç ise yeni teknik gelişmelerin çok
pahalıya mal olması ve her ülkenin artık tek başına teknolojik gelişmeleri izleyememesidir.

Bütün bu nedenlerden dolayı devletin müdahalesi artmaktadır. Hangi sistemi uygularsa
uygulasın, her ülke başlıca iki türlü ihtiyacın karşılanmasına çalışır. Bu ihtiyaçlardan biri halkın
ihtiyaçları; diğeri de silahlanma ihtiyacıdır. Silahlanma ihtiyaçlarına milli gelirden ayrılan pay
ne kadar artarsa, halkın ihtiyaçlarına ayrılacak olan pay da o derece azalacaktır. Devlet, bu
silahlanma amacıyla halkın ihtiyaçlarını kısar. O zaman kapitalist sistemde kapitalistlerle işçiler
arasında olan sınıflar çatışması, kolektivist sistemde, bu defa devletle işçiler arasında bir
mücadele halini alacaktır. Rusya’da grevlerin yasaklanması, işçilerin ölümle ya da sürgünle
cezalandırılması siyasi rejimin bir neticesi olarak karşımıza çıkmıştır.
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Kapitalistlerle işçilerin çatışması, özel teşebbüs ekonomisinin “devlet ekonomisine”
doğru kaymasına neden olmuştur. Özel teşebbüs faaliyet alanlarının daraltılması ve üretim
araçları sahipleri haklarının sınırlandırılması ile işçi sınıfının gelişmesi, iyi çalışma koşulları,
toplu iş sözleşmeleri, kısaca sosyal mevzuatın çıkarılması sağlanmıştır. Bugün genellikle, özel
teşebbüsün faaliyet alanı genişletilmektedir.
5.1.2. Sosyalist Sistem

Sosyalist sistem, 1917’de Rus ihtilali ile uygulama alanı bulmuştur, denebilir. Sosyalist
sitemin uygulanmaya başlanması ve gelişmesi karşısında kapitalist sistem, hâkimiyet etkisini
sınırlamak zorunda kalmıştır. Bu sistemde inisiyatif, üretim araçları mülkiyeti ve ekonomik
hayatın yönetimi devlete aittir. Sistem K. Marx’ın fikri temellerine dayanır. Sistemin hedefi
insanların bütün ihtiyaçlarının karşılanması ve bireyler arasındaki gelir eşitsizliğinin
giderilmesidir.

Sosyalizm, kapitalizmin aşırı ve zayıf taraflarına karşı bir tepki olarak çıkmıştır.
Böylece, sosyalizmin özünü oluşturan “insanın insan tarafından sömürüsü” önlenmiş olacaktır.
Sosyalizm, “herkese emeğine göre” ilkesine dayanır. Sosyalizm kaynağını emek-değer
teorisinden almaktadır. Dolayısıyla sosyalistlere göre herkes emekçi sayılacağından bir sosyal
sınıf sorunu da teorik olarak ortaya çıkmayacaktır.

Sosyalizmde devlet üretim araçlarının sahibi sayıldığı için, ülkenin kalkınmasından
doğrudan doğruya sorumludur. Üretim, toplumun ihtiyaçlarına göre yapılır ve milli gelirin
dağılımında ihtiyaçların karşılanmasına çalışılır. Sosyalist sistemde, kapitalizmin iktisadi ve
sosyal dengesizlikleri ve piyasa dalgalanmaları yerine, üretim araçları kamulaştırılarak iktisadi
bir istikrar ve halkın ihtiyaçlarına uygun dengeli bir üretime gidilmek istenmektedir. Bunun
için de, devlet tasarruf ile yatırım arasında denge sağlayacak şekilde milli hâsılayı
paylaştırmaktadır. Kapitalist sistemde, tüketiciler tercihlerini gelir düzeylerine ve fiyatlara;
üreticiler ise tercihlerini bir taraftan üretim faktörlerinin fiyatlarına; öte yandan ürettikleri
malların satış durumlarına göre yaparlar. Sosyalist bir ekonomide ise tercihler merkezi
organların yaptıkları planlarla önceden belirlenmiştir. Ancak sınırlı da olsa tüketim mallarında
tercihler yapılabilir.

Kolektivist sistemin çeşitli şekilleri vardır. Buna göre; genellikle, üretim ve tüketim,
üretim araçlarına sahip devlet tarafından ayarlanıyorsa buna otoriter kolektivizm denir.
Devletin bölgesel teşebbüslere, bazı koşullara ve amaçlara uygun olarak belli ölçülerde
serbestlik vermesine de ademi merkeziyetçi kolektivizm adı verilir. Dağılmadan önce Rusya,
otoriter bir kolektivizme, yine dağılmadan önce Yugoslavya ademi merkeziyetçi kolektivizme
birer örnek gösterilebilir.
Günümüzde sosyalizm sisteminin etkinliği ve esnekliği zayıflamıştır. Bunun nedenleri
olarak; özel çıkar için çalışmanın yerine toplum için çalışma motivasyonunun ikame
125

edilememesi, merkezi yönetimin ağır işleyen bir bürokrasi doğurması, teknolojik gelişmede
kapitalist ülkelerden geri kalınması gibi konuları saymak mümkündür.
5.1.2.1. Komünizm

Komünizmde, özel mülkiyetin istisnasız tamamen kaldırılacağı ve gelirlerin ihtiyaçlara
göre dağıtılacağı ileri sürülmektedir. Bu tür dağılım ise merkezi ve otoriter bir sisteme
dayanmaktadır. Komünizm’de formül “herkese ihtiyacına göre”dir. Tüketimin üretim ile
ilişkisi olmadan, harcanan emek ne olursa olsun, kişi otoritenin belirleyeceği geliri kabul
edecektir. Bu durum iktisadi bir diktatörlük şeklinde belirir. Bireylerin zevkleri, arzuları ve
ihtiyaçları dikkate alınmaz. Otorite, her şeyi istediği gibi ayarlamıştır ve birey otoritenin
göstereceği işi yapmak zorundadır. Artık, ne özel teşebbüs, ne para, ne fiyat, ne de özel gelirler
(kȃr, faiz, rant vs.) söz konusu olacaktır.

Marx’a göre, komünizmin ilk aşamasında henüz amaca varılamaz. Sadece kapitalist
toplumdan çıkılmış olur. Çünkü, ekonomi henüz kendi kurallarından tamamen
uzaklaşmamıştır. Kapitalist toplumun kalıntıları devam etmektedir. Bu ilk aşamada üretim
araçlarının kolektifleştirilmesine rağmen “eşitlik” söz konusu değildir. Çünkü herkes farklıdır.
Kuvvetliler yanında zayıflar da vardır. Ancak, insan insan tarafından sömürülmeyecek ve özel
mülkiyetten doğan haksızlıklar ortadan kaldırılacaktır.

İkinci aşamada (tam komünizm) “herkes ihtiyacına göre” pay alacaktır. Bu aşamada,
kapitalistler de işçiler gibi üretime katılacaklar ve sınıf farkı ortadan kalkacaktır. Böylece,
toplum sadece emekçilerden meydana gelecektir. Bu son aşamada devlete de ihtiyaç
kalmayacaktır. Çünkü, komünist toplum devletin olmadığı toplumdur. Marxçılara göre, devlet,
bir sınıfın diğer bir sınıfı ezmek ve sömürmek için örgütlenmesidir. Devlet olunca sınıf da
devam edecek ve istenilen amaca varılamayacaktır. Komünizmin ilk aşamasında ise devlet
vardır. Bu komünizm anlayışı, daha çok teorik bir model olup henüz bir uygulama alanı
bulamamıştır.
5.1.2.2. Kapitalizm ile Sosyalizm Arasındaki Önemli Farklar

Kapitalizm ve sosyalizm arasında bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklar şu şekilde
sıralanabilir:

- Kapitalist ekonomilerde fiyatlar genellikle arz ve talebe göre serbest piyasada;
sosyalist ekonomilerde ise fiyatlar devlet tarafından belirlenmektedir.
vardır.

- Kapitalist sistemde genel olarak özel mülkiyet; sosyalist sistemde ise kamu mülkiyeti

- Kapitalist ekonominin itici gücü özel çıkarlar (kȃr) sosyalist ekonominin kamu
çıkarıdır.

- Kapitalist ekonomilerde daha çok “yol gösterici planlar”; sosyalist ekonomilerde
“emredici planlar” uygulanır.
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- Kapitalist sistemde işsizlik daha çok; sosyalist sistemde daha az görülür.

- Kapitalist ekonomilerde gelir dağılımında büyük farklar; sosyalist ekonomilerde daha
adil gelir dağılımı göze çarpar. Çünkü hak edilmemiş gelirler (rant) ortadan kaldırılmıştır. Buna
karşılık, gelişmiş kapitalist ülkelerde kişi başına gelirler, sosyalist ülkelerdekinden daha
fazladır.
- Kapitalist sistem, kişiye özgürlük tanır. Sosyalist sistem ise kişi özgürlüğünü kısar
veya kaldırır.

Teorik olarak kapitalist sistemle sosyalist sistemin yakınlaşması düşünülemez. Ancak,
iki sistem, kendi yapılarına göre birbirlerinin iyi taraflarını alabilirler. Sosyalist Rusya’da, bazı
koşullarda, ev mülkiyeti, araba mülkiyeti vs. hakkı tanınmıştır. Kapitalist ülkelerde, bazı üretim
araçlarını kamulaştırmaktadır.

Her sistemde amaç bireyin refahı ve bu refahın yükseltilmesi olduğuna göre, gelir
artışları ve dolayısıyla daha kaliteli malların talebi, sosyalist ekonomilerde de görülmekte ve
tüketiciler hegemonyasına (tüketiciler tercihine) zemin hazırlamaktadır. Kapitalist
ekonomilerde, işsizliğe ve iktisadi krizlere sürüklenmemek endişesiyle özel kesimin
faaliyetlerini kontrol etmekte ve bazen sınırlamaktadır.
5.1.3. Karma Ekonomik Sistem

Karma ekonomik sistem, özel sektör yanında kamu sektörünün de yer aldığı, devletin
ekonomik faaliyetlere çeşitli yönlerden müdahale ettiği bir sistemdir. Karma ekonomik sistem
kapitalizm ve sosyalizmin bazı özelliklerini benimseyerek daha iyi bir sistem yaratma çabasının
sonucunda oluşmuş bir sistemdir. Uygulamada değişik görünümler olabilmekte ve her yerde
geçerli, her yerde kabul edilen standart ilke ve kuralları bulunmamaktadır. Ülkelerin sosyoekonomik yapılarına göre farklılık arz edebilmektedir.

Karma ekonomik sistemde üretim araçlarının sahipliği konusu, ne kapitalist sistemdeki
gibi sınırsız, ne de sosyalist sistemdeki toptan ret anlamında değildir. Sistem özü itibarıyla
bireysel mülkiyete cevap vermekle beraber, “toplum yararı” gerektirdiğinde bazı
sınırlandırmaları getirmektedir. Yine kamu yararı gerekçesiyle bireysel karar ve tercihler de yer
yer sınırlandırılabilmektedir. Her ülkede değişik dozlarda olmak üzere getirilen
sınırlandırmalara “kamu müdahalesi” denir. Ekonomik hayata kamunun müdahale etmesinin
başlıca iki nedeni vardır. Bunlar:
- Piyasa mekanizmasının iyi işlememesi ve/veya

- İyi işlese dahi ulaşılacak sonuçların arzu edilen hedeflerin altında kalması.
Piyasa mekanizmasının iyi işlememesi, mal ve faktör piyasalarında oluşan fiyatların
gerçek kıtlıkları yansıtmasını engeller. Gerçek kıtlığı yansıtmayan fiyatlara bakılarak alınacak
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üretim ve tüketim karaları, kaynakların etkin dağılımını önleyerek refah kaybına yol açar. Veya
piyasa mekanizması tam ve mükemmel işlese dahi varılacak sonuçlar, toplumun arzu ettiği
hedeflerin altında kalabilir. Her iki sebeple devletin ekonomik hayata müdahale etmesi kaynak
dağılımını etkiler. Mal ve faktör piyasalarında nispi fiyatların değişmesi, bazı mal veya
hizmetlerin üretilen miktarlarının farklılaşmasına dolayısıyla bazı kişilerin ve sektörlerin
gelirlerinin azalmasına ya da artmasına yol açar. Karmaşık ekonomik faaliyetlerin karşılıklı
bağlantılarını kavrayacak şekilde, ülkenin ekonomik kaynakları göz önünde bulundurularak en
iyi sonucun alınabilmesi için, karma ekonomik sistemlerin teklif ettiği araç; merkezi olmayan
planlama mekanizmasıdır.

Sonuç itibarıyla karma ekonomik sistem; özel mülkiyetin yanında, kamu mülkiyetini de,
piyasa mekanizmasının yanında müdahaleyi de, fiyat mekanizmasının yanında merkezi planları
uygulamayı da kabul eden bir özellik taşımaktadır. Günümüzde karma ekonomik sistemlerde
piyasa ekonomilerinin ağırlığı giderek artış kaydetmektedir.
5.2. Küreselleşme ve Kapitalizmin Geleceği

Kökeni aslında çok eski dönemlere gitmesine karşılık, küreselleşmeyi yeni kılan, onun
nitel ve nicel boyutlarındaki değişim olmuştur. Niteliksel boyutta, ekonomik, politik ve sosyal
süreçleri kapsayan küreselleşme, niceliksel boyutta sermaye akımları, ticaret, yatırımlar ve
insanların ülkeler arasındaki dolaşımında gözlenen artışı ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle,
küreselleşmede yeni olan şey, dünya genelindeki birbirine bağımlı ağların daha belirgin ve
kompleks olması, çeşitli bölgelerden ve toplumsal sınıflardan daha fazla insanı kapsaması
olmuştur. Dünyayı derinden etkilemeye devam eden küreselleşmenin bu yeni yüzü, aynı
zamanda onu çok tartışılır da kılmaktadır.

Küreselleşme, temelde son dönemde politik, teknik-ekonomik ve toplumsal alanda
yaşanan büyük değişimlerin bir sonucudur (Tablo 5.1). Bunlar ya küreselleşmeyi doğuran ya da
güçlendiren etkenler olarak, küreselleşmenin bir özelliğini oluşturmaktadırlar. Küreselleşme
radikal anlamda, yalnızca mevcut ekonomik ilişkiler kapsamında daha fazla uluslararası ticaret
ve yatırıma yönelik konjonktürel bir değişiklik değil, yeni bir ekonomik yapının ortaya
çıkmasıdır.

Tek bir sürecin değil, karmaşık süreçlerin bir araya geldiği bir olgular kümesi olan
küreselleşmeyle yaşanan değişikliklerin itici güçleri arasında ekonomik etkilerin, özellikle de
küresel finansal sistemin özel bir yeri vardır. Bu itici güçler, teknolojisiyle ve kültürel
yayılmayla, ayrıca, hükümetlerin ulusal ekonomilerini liberalleştirme ve mevcut düzeni bozma
kararlarıyla biçimlenmiştir.

Tablo 5.1. Küreselleşmenin Nedenleri
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Politik Alandaki
Değişimler
-Politik liberalleşme
deregülasyon
-Uluslararası anlaşmalar
-Piyasaların genişlemesi

Teknik-Ekonomik Alandaki
Değişimler
ve -Dünya
çapındaki
nakliye
kapasitelerinin artması
-Bilgi ve iletişim teknolojisinin
gelişmesi
-Üretim yerlerinin başka yerlere
kaydırılmasındaki kolaylıklar
-Artan rekabet

Toplumsal Alandaki
Değişimler
-Aile
kavramının
gitgide
çözülmesi/esnekleşmesi
-Dînî ve geleneksel örf ve
adetlerin
gitgide
değer
yitirmesi
-Eğitimin artan önemi

Politik, teknik ve ekonomik alandaki değişimlerin beraberinde getirdiği dinamik bir
süreç olarak Küreselleşme, ulusal sınırların ekonomik açıdan taşıdığı önemi azaltmaktadır.
Uluslararası rekabet ortamının yoğunlaşması, uluslararası işbölümünün olanaklarından daha
güçlü bir şekilde faydalanmayı beraberinde getirmekte ve böylelikle, kaynakların dünya
çapındaki kullanımında bir düzelme söz konusu olmakta, bu da yeni imkânlar ve riskler
doğurmaktadır. Aynı zamanda, ulusal düzenlemelere gitgide uluslararası anlaşmalar ilave
edilmekte ki, bu da ulusal alandaki politik aktörlerin uluslararası kuruluşların lehine önem
kaybetmelerine yol açmaktadır.

İlk olarak, Coca Cola ya da BMW gibi markaların küreselleşmesinden bahsedildiği
dönemlerde pazarlama ile ilgili literatürde kullanım görmeye başlayan küreselleşme kavramı,
sonraları gitgide daha çok güçlü evrensel ekonomik iç içeliği anlatan bir süreç olarak
görülmeye başlanmıştır.

Ulusal ekonomilerin gittikçe artan ölçüde birbirine bağımlılığı anlamını taşıyan
küreselleşme, dünya piyasasındaki güçlerin ortaya çıkması ve devletin ekonomiden elini
çekmesi olarak da algılanmakta ve birçok ulusun çekinmesine rağmen girdiği bir süreç olarak
görülmektedir. Bununla birlikte, küreselleşmeyi uygarlaşmanın yeni formu olarak gören
görüşler de vardır. Bu açıdan, ülkelerin ve dünya halklarının bütünleşmesi olan küreselleşme,
ulaşım ve iletişim maliyetlerini inanılmaz boyutta azaltacağı için ortaya konulmuştur ve
küreselleşmenin ardında yatan temel düşünce; iletişim arttıkça, yatırımlar daha hızlı hareket
ettikçe, demokrasi ve serbest piyasaya ilişkin kültürel önermeler yayıldıkça, ülkelerin,
insanların ve ekonomilerin zorunluluktan değil de kendi istekleriyle daha da yakınlaşmakta
olduğudur. Bu süreç oldukça karmaşık olduğundan, aşama aşama gerçekleştirilecektir.
1980’li yılların başından itibaren adım adım devreye giren serbest piyasa ekonomisiyle
küreselleşme hareketi, yeni ekonomik düzenin adı olmuştur. Bu düzenin temel öğretisi ise:
- Evrensel düzeyde serbest piyasa ekonomisine geçiş,
- Bütün ülkelerin dünya pazarıyla bütünleşmesi,

- Mal-hizmet-sermaye hareketlerinin tam serbestleşmesi,

yoluyla küreselleşmenin gerçekleştirilmesi olmuştur.
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Tanımı gereği, kâra yönelik üretim ve piyasa ilkelerine göre düzenlenmiş kapitalist bir
küresel ekonomiyi ifade eden ve üretim faktörleri kadar, mallar ve hizmetlerin de dünya
üzerinde hareket ettiği bir ekonomi olan küresel ekonomiyi oluşturmada, işbirliği politikalarına
ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, kurumsallaşma yoluyla küresel ekonomiye karar vermek, ulusal
egemenliğin bir kısmından vazgeçmek demektir. İşbirliği, hükümetlerin kendi ekonomik
çevreleri içindeki bağımsızlıklarını kesin olarak sınırlamaktadır. Faiz oranlarının ve bütçe
açıklarının, ülkelerin aralarındaki anlaşmalara uygun olması ve hükümetlerin düzenledikleri
mikroekonomik sistemlerin uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Yapılan anlaşmalar da tek
taraflı olarak değiştirilememektedir. Buna karşılık, ulusların ekonomik düzenlemelerinin yerini
alacak küresel kurallar dönemi henüz oturmamıştır. Bununla birlikte, devletler artık paranın
ülkeden kaçışını engelleyemeseler ve isteseler de yabancı parayı dışarıda tutamasalar da,
sermayenin gereken yerlere akmasını sağlayacak standartlar belirleyerek, bunu teşvik
edebilmektedirler.

Serbest ticaret kurallarının şartsız ve engellenemez bir şekilde yayılması, sermaye ve
finansın serbest hareketi dolayısıyla, ekonomi tedrici olarak politik kontrol dışına çıkmaktadır.
Yeni küresel hareket özgürlüğünün kayda değer sonucu olarak da, toplumsal meseleleri etkili
kolektif eyleme dökme gittikçe zorlaşmakta, belki de tamamen imkansız hale gelmektedir.

Küreselleşme süreci iki temel grup (küresel piyasalara açılma kabiliyet ve mobilitesine
sahip olanlar ile olmayanlar ya da sahip olsalar da piyasaların kontrolsüz yaygınlaşmasını
sosyal istikrar bakımından zararlı bulup, kurallara sıkıca bağlı olanlar) arasındaki ayrılığı
gittikçe derinleştirmektedir. Sonuçta, söz konusu piyasa güçleri ile işçiler, emekliler, çevreciler
gibi grupları içinde barındıran toplumsal güçler arasındaki ciddi gerilim gittikçe artmakta ve
hükümetler de bu iki grup arasında sıkışmaktadırlar.

Önceleri ne Batı’yla ne de Sovyetler Birliği’yle ittifak yapmayarak, bağımsızlıklarını
koruyan ülkeler için kullanılan; sonraları ise geri, yoksul, az gelişmiş anlamlarını yüklenen
Üçüncü Dünya Ülkeleri’ni değiştiren (teknoloji ve sermayenin yüksek ücret veren ülkelerden
düşük ücret veren ülkelere transferi ve sonuçta emek yoğun ihracatının artışı), küreselleşme
olmuştur. Ancak, ülkelerin hızlı büyüyebilmeleri için önemli fırsatlar sağlayan küreselleşme
süreci, gerek ülkeler arasında, gerekse aynı ülkede çeşitli sosyal gruplar ve bölgeler arasında
önemli gelir farklılaşmalarına da neden olabilmektedir. Dolayısıyla, küreselleşme sürecinin
dengesiz bir şekilde geliştiği gerçeği unutulmamalıdır. Ekonomide küreselleşmenin en yoğun
biçimde geliştiği alan ise, finansal küreselleşme olmuştur. Ekonomilerin birbirleriyle
bütünleşmeleri açısından ticaret alanında da önemli gelişmeler olmasına karşın, bu gelişme
süreci finansal faaliyet ve doğrudan yatırım alanlarındaki kadar yüksek bir hız
göstermemektedir. Bu alanda halen önemli sayılabilecek korumacılık eğilimleri mevcuttur.
Emeğin dolaşımı konusu ise, küreselleşmenin en sınırlı seviyede gerçekleştiği alan olmaktadır.
Özellikle vasıfsız ya da yarı vasıflı işçilerin dolaşımı, ulusal sınırlar içerisinde
gerçekleşmektedir. Küreselleşme sürecinin dengesiz bir biçimde gelişmesinde ise, önemli
ölçüde farklı alanlardaki bütünleşme sürecinin farklı hızlarda ve boyutlarda oluşu rol
oynamaktadır. Dünya ekonomisinde ortaya çıkan bu dönüşümle kurgulanan modelde finansal
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sistemin ana işlevi, iktisadi birimleri verimli yatırımlara yöneltecek alternatifler türetmek
olmuştur.

Finansal boyutu açısından bakıldığında küreselleşme, akışkan fonlar halinde mali
piyasalar arasında hareket eden parasal sermaye ile dolaysız yabancı sermaye hareketlerinin her
türlü devlet denetiminden arındırılarak serbestleştirilen sermayeyi kapsamaktadır. Dolayısıyla
küreselleşme kavramı, sermayenin uluslararasılaşmasındaki hızlanmanın ve genişlemenin artık
uluslararasılaşma kavramına sığmayan bir seviyeye geldiğinin ifadesi olarak kullanılmaktadır.
Özellikle sermaye akımlarındaki artışın, europara piyasalarının gelişiminin, finansal
yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin neden olduğu finansal küreselleşmenin önemli sonuçları
[piyasalarda oynaklık (volatilite) ve bulaşma etkisi; sistemik risk ve finansal güç dengesinde
kayma; makroekonomik politikalar üzerindeki etkiler ve döviz kurlarının yönetimi] olmuştur
(Tablo 2).

Finansal liberalizasyon, devlet düzenlemelerinin azalması sonucunda, hem finansal
piyasaların ve finansal kurumların liberalleşmesi, hem de ödemeler bilançosunda sermaye
hesabının liberalleşmesi şeklinde, iki yönlü olarak gerçekleşmektedir.

Hükümetlerin, yurt içi borçlanmalarını finanse etmek için yurt dışı sermaye piyasalarına
yönelmesi ihtiyacı, başlangıçta finansal liberalizasyonun ardında yatan güdüyü oluşturmuştur.
Yurt içi borçlanma, faiz oranlarını yükselttiği için, küresel piyasalardan borçlanma
düşünülmüş; ancak, piyasalar borçları artan ülkeler üzerine risk pirimi koyduğu için, söz
konusu ülkeler döviz kurundaki düşüşe karşılık, faiz oranlarında artışla karşılaşmışlardır.
Borcunu ödeyememe riski artan ülkeler, aynı miktarda yabancı sermayeyi gittikçe yükselen faiz
oranları karşılığında elde edebilmişlerdir. Düşük kur-yüksek faiz politikası, kısa vadeli
spekülatif sermayenin bu ülkelere yönelmesini sağlamış; ancak, beklentiler mevcut durumun
devam edemeyeceği yönünde olduğunda, büyük ölçekli, ani sermaye çıkışları krizlere neden
olmuştur.
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Tablo 5.2. Finansal Küreselleşmenin Sonuçları
Piyasalarda Oynaklık (Volatilite)
ve Bulaşma Etkisi
Finansal piyasalardaki fiyatlarda ve miktarlarda
oynaklık ve ayrıca, ortaya çıkan etkilerin uluslararası
düzeyde yaygınlaşma eğilimi söz konusu olmaktadır.
Uluslararası düzeyde menkul kıymetler piyasasının
oluşması ve teknolojik gelişmeler sonucunda, finansal
piyasalar arasında karşılıklı bağımlılığın oluşması
nedeniyle, bir piyasada yaşanan dalgalanma, ulusal
sınırları aşarak diğer piyasalara bulaşmaktadır.
Piyasadaki oynaklık, iktisadi etkinliği azaltmakta ve
bu riskten korunmayı sağlayan birçok araç olsa da,
sermaye birikiminin maliyeti yükselmektedir. Bu
olumsuz gelişmeler, tüm sistemi tehlikeye atacak
biçimde yayılma eğilimi göstermekte ve otoriteleri
önlemler (likidite enjekte etmek, finansal garantiler
sağlamak vb.) almaya zorlamaktadır. Bu önlemler, özel
kesim kuruluşlarının karşılaştıkları risklerin, toplam
sosyal riske göre düşük kalması sonucunu
doğurmaktadır. Bu durum, aşırı risk alma hususunda
özel kuruluşları özendirerek, ahlâkî tehlike (moral
hazard) sorununa neden olmaktadır.

Makroekonomik Politikalar Üzerindeki
Etkiler

Temel etki, hükümetlerin para politikasını diledikleri
gibi kullanabilmeleri imkânını ortadan kaldırmasıdır.
Piyasalardaki oynaklık ve bağımlılık nedeniyle,
hükümetlerin ekonomide düşündükleri bir değişikliğin,
öngörülemez yansımaları olmakta ve özellikle para arzı
ve faiz oranları üzerinden uygulanacak ince ayar
politikalar etkinsizleşmektedir. Sermaye hareketleri,
liberalleşme ve finansal yenilikler, hükümetlerin yurt
içi para arzı ve enflasyon düzeyini belirlemede,
yeteneklerini yok etmektedir. Ulusal otoriteler, kısa
vadeli faiz oranlarını kontrol edebilirken, yatırım
kararlarında etkili olan uzun vadeli faiz oranlarında,
hükümetlerin dolaylı şekilde ve gittikçe azalan
düzeylerde
etkileyebildikleri
küresel
piyasalar
belirleyici olmaktadır.
Büyük ölçekli ani sermaye çıkışlarıyla krizlerin
yaşandığı bir ortamda, bir ülkede bütçe açıkları ve
kamu borç miktarı ne oranda yüksekse, uzun vadeli
faiz oranları da o oranda yüksek olmaktadır.

Yapısal Sorunlar: Sistemik Risk
ve Finansal Güç Dengesinde Kayma
Finansal piyasalar, döviz kuru dalgalanmaları gibi
risklere karşı firmaların ve finansal kuruluşların
korunmalarına yönelik çeşitli finansal araçlar sunsa da,
bunlar, riskleri yok etmek veya azaltmak yerine, sadece
dönüştürmekte ve yeniden dağıtmaktadır. Ancak, bunu
yaparken sistemik riskin artmasına neden olmaktadır.
Uluslararası finansal işlemlerin büyük oranda az
sayıda banka arasında yapılması, bunlardan biri ya da
daha fazlasının karşılaştığı finansal güçlüklerin,
diğerlerini de etkilemesine neden olmaktadır. Finansal
kuruluşların, işlemlerin finansmanını sağlayacak
miktarları zamanında ödeyememeleri de, likidite
sorunlarına yol açabilmekte ve sağlam durumdaki
kuruluşlar likidite kriziyle, dolayısıyla iflasla karşı
karşıya kalabilmektedir. Bir bankanın karşılaştığı
likidite krizi, tüm sistem üzerinde sistemik etkilere yol
açabilmektedir. Bu sistemik riski ülkeler tek başlarına
çözme gücüne sahip olamamakla birlikte, kendilerini
bu riskten tecrit edecek bir imkânı da olmamaktadır.
Giderek artan sistemik riskle birlikte, hükümetler ile
piyasalar arasındaki güç dengesindeki yapısal kayma
da gözlenmektedir. Finansal liberalizasyonla beraber,
küresel finans sisteminde otorite, piyasalara ve özel
finansal kurumlara kaymaktadır.

Döviz Kurlarının Yönetimi
Finansal küreselleşmeyle, merkez bankalarının
ulusal düzeyde kontrol gücünün azalması dolayısıyla,
örneğin para arzında ya da faiz oranlarında değişiklik
yapmaya yönelik politikalar, tüketim, yatırım ve
istihdam gibi reel ekonomik değişkenler üzerinde çok
az etkiliyken, döviz kurları üzerinde çok daha hızlı ve
öngörülemeyen etkiler oluşturabilmektedir.
Ülkeler, döviz kuru politikası veya para politikası
uygulayabilmekte; ancak, her ikisini birlikte uygulama
imkanına sahip olamamaktadır.
Yurt içi faiz oranları, söz konusu politikaların biri
için uygun bir araç olurken, her ikisi için aynı anda
kullanılamamaktadır.
Uluslararası rekabet gücü düşük olan bir ülke,
ithalatını daraltıp, ihracatını artırmak için faiz
oranlarını düşürmek ya da piyasadan döviz satın alarak
(piyasaya kendi parasını satarak), parasının dış değerini
düşürmek durumundadır. Her iki durum da, para
arzının gevşetilmesi anlamına gelmektedir.
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Bu olumsuz gelişmeler neticesinde, son yıllarda, tarihsel süreç içerisinde gitgide
büyüyen dünya çapındaki ekonomik bağımlılığın, yarardan ziyade zarar getirdiği düşüncesi
yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Sermaye hareketlerinin serbestleşmesinin bir istikrarsızlık
kaynağı olabilmesi (kısa vadeli sermayeden oluşan istikrarsız sermaye piyasası), özellikle son
dönemlerde küresel kriz niteliğindeki finansal/ekonomik krizlerin tüm dünyayı derinden
etkilemesi ve hükümet politikalarını etkisiz kılması, küreselleşmeyi sorgulanması gerekli
önemli bir olgu kılmıştır. Dolayısıyla küreselleşen dünyada kapitalizmin geleceği konusunda
iyimser yaklaşımlar kadar iyimser olmayan yaklaşımlar da vardır.
1990’lı yıllarda, SSCB’nin dağılması, Doğu Avrupa’da komünizmin çökmesi ve Çin
Halk Cumhuriyeti’nin ekonomisini liberalleştirme yolunda attığı adımların atılması iyimser
yaklaşımları güçlendirmiştir. Buna göre;

- Hükümet sistemi olarak liberal demokrasinin meşruluğu üzerinde dünya çapında
dikkate değer bir mutabakat oluşmuş, monarşi, faşizm ve son olarak da komünizm liberal
demokrasiye yenik düşmüştür. Artık liberal demokrasi, muhtemelen insanlığın ideolojik
evriminin son noktasını ve nihai hükümet biçimini temsil etmektedir.
- Liberal ekonomik ilkelerin (serbest piyasanın) yaygınlaşması ile gerek gelişmiş sanayi
ülkelerinde gerekse İkinci Dünya Savaşı öncesinin yoksul üçüncü dünya ülkelerinde,
olağanüstü bir maddi refah elde edilmiştir.

- Özgürlük ile eşitlik arasındaki farklı uzlaşmaların tümü liberal demokrasi ilkeleri ile
bağdaşabilmektedir.

- Zaman zaman oluşabilecek otoriter sistemler, tek tek yerel olgular olarak kalacaktır.
Bu bölgelerde de gelecekte bir meşruiyete sahip olabilecek tek politik fikir liberal
demokrasidir.
- Günümüzün gelişmiş ekonomileri, bilgi toplumu olma yolunda hızla ilerleyen
kapitalist ötesi toplumlardır. Kapitalizm, sanayi toplumunun bir örgütlenmesidir ve bilgi
toplumunun yapıları farklıdır.

- Enformasyon alanında yaşanan olağanüstü gelişmelerle, totaliter rejimlerin sonu
gelmiştir. Enformasyon artık uluslar aşırı bir nitelik kazanmıştır, enformasyon üzerinde devlet
denetimi artık mümkün değildir ve para gibi enformasyonun da anavatanı yoktur.
İyimser olmayan yaklaşımlara göre ise;

-Kapitalist ekonomi faaliyeti doğal olarak daha az yasal sınırlama ve sosyal yükümlülük
olan yerlere yöneldiğinden, hükümetler söz konusu kısıtlama ve düzenlemeleri azaltma
yönünde hareket etmektedirler. Dolayısıyla kapitalizmde, bir süre daha hükümetlerin getirdiği
sınırlamaların çok daha az olduğu bir dönem yaşanılacakken, yerel düzenlemelerin yerini
alacak küresel kurallar tam manasıyla henüz gelişmemiştir.
133

- Kapitalizm kendi haline bırakıldığında tekelci eğilimlerin oluşabileceği bir ortam
oluşmaktadır. Bu ortamda, AR-GE altyapısını oluşturamayan ve sürdürülebilir büyüme sürecini
yakalayamayan gelişmekte olan ülkeler, sermayenin egemenliğini ve ticari kapitalizmin
baskısını, daha fazla hissetmektedirler.
-Günümüzde üretim seviyesinin çok üstünde olan ve ülkelere girişi ve çıkışı
serbestleşen uluslararası sermaye, söz konusu ülkeden çekildiğinde o ülke finansal bir krizle
karşı karşıya kalabilmektedir

-Teknolojik gelişmeler özellikle insanın yaşam şeklini değiştirmektedir. Uzun vadede
herkes yaratılan imkânlardan bir pay almaktadır. Ancak, teknolojik devrimlerin ardından,
kazananların yanında kaybeden geniş kitlelerin ortaya çıktığı, büyük toplumsal dönüşümlerin
ve sarsıntıların yaşandığı da görülebilmektedir.
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Uygulamalar

•
•

Günümüzdeki iktisadi sistemleri örnekler üzerinden açıklayınız.

Küreselleşme ile iktisadi sistemlerin geleceği arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
• Günümüzdeki iktisadi sistemler arasındaki farklılıklar nelerdir?

• Küreselleşmenin iktisadi sistemlerin gelişimine etkisi nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kapitalist, sosyalist ve karma ekonomik iktisadi sistemler, küreselleşmenin
nedenleri ve iktisadi sonuçları öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları
A) Aşağıda yer alan boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
1-Kişisel
refahı
arttırmak
araçlara…………..denir.
2-………………………
koşullarındandır.

ve

amacıyla

izlenen

………………..

yollara

kapitalist

ve

sistemin

kullanılan

önemli

3-Mali kapitalizm ise ………… ve ……….. dayanmaktadır.
4-Liberal kapitalizmin gelişmesine yön veren en önemli faktör şudur:………... .
5-………………, özel sektör yanında kamu sektörünün de yer aldığı, devletin
ekonomik faaliyetlere çeşitli yönlerden müdahale ettiği bir sistemdir.
B) Aşağıda yer alan ifadelerden doğru olanları “D”, yanlış olanları ise “Y” olarak
işaretleyiniz.
6-( ) Liberal kapitalizm, piyasa ekonomisinde fiyatların arz ve talebe göre
belirlendiği, tasarruf ve yatırımların serbestçe yapıldığı bir yerdir.
7-(
) Genellikle, üretim ve tüketim, üretim araçlarına sahip devlet tarafından
ayarlanıyorsa buna otoriter kolektivizm denir.
8-( ) İşçi sınıfı, sanayi kapitalizminin doğal bir sonucudur.
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9-( ) Kapitalist sistemde genel olarak kamu mülkiyet; sosyalist sistemde ise özel
mülkiyeti vardır.
10-( ) Kapitalist sistemde işsizlik daha az; sosyalist sistemde daha çok görülür.

Cevaplar

A) 1-İktisadi sistem

2-Girişim serbestliği, özel mülkiyet

3-Kredi, bankacılığa.

4-Kȃr

5-Karma ekonomik sistem

B) 6-D
7-D

8-D

9-Y

10-Y
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6. MİKRO ANALİZDEN MAKRO ANALİZE GEÇİŞ: MAKRO
EKONOMİK YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Mikro – Makro Analiz

6.2. Makroekonominin Araştırma Alanı
6.3. Makroekonominin Bileşenleri
6.4. Ekonomi Politikaları

6.5. Makroekonomik Yaklaşımlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•
•
•
•

Mikro ve makro ekonomi nedir?

Mikro ve makro analiz arasındaki farklar nelerdir?

Klasik, Neo-klasik ve Keynesyen iktisadi yaklaşımlar nelerdir?

Makroekonomik akımın doğuşunda etkili olan yaklaşımlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Mikro analiz ve makro Mikro ve makro analiz arasındaki
analiz arasındaki
farklılıkları kavrayabilmek.
farklılıklar

Okuyarak, Araştırarak.

Klasik, Neo-klasik ve
Keynesyen iktisadi
yakşalımlar

Klasik, Neo-klasik ve Keynesyen
yaklaşımların ortaya çıkışlarını ve
temel argümanlarını öğrenebilmek.

Okuyarak, Araştırarak.

Yeni klasik okul ve
Keynesci okul

Makroekonomik akımın doğuşunda
etkili olan yaklaşımları
kavrayabilmek.

Okuyarak, Araştırarak, Fikir
Yürüterek ve Tartışarak.
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Anahtar Kavramlar

•
•
•
•
•

Mikro analiz

Makro analiz

Klasik, Neo-klasik ve Keynesyen yaklaşım
Yeni klasik okul
Keynesci okul
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Giriş

İktisat, insanların sonsuz ihtiyaçları ile kıt kaynaklar arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir bilim
dalıdır. Ekonomideki üretici ve tüketicilerin davranışlarını inceleyen iktisat bilimi, mikro
ekonomi ve makro ekonomi olarak iki dala ayrılmaktadır. Bu bölümün ilk kısmında makro
ekonomi ve mikro ekonomi arasındaki farklılıklar belirtilerek, makro ekonominin (araştırma
alanları, bileşenleri ve ekonomi politikaları) özellikleri üzerinde durulacaktır.

Makro ekonomiye ilişkin teorilerin açıklamasının yapılacağı ikinci kısımda bu teorilerin
daha iyi anlaşılabilmesi için, Klasik, Neo-Klasik ve Keynesyen iktisadi yaklaşımların ne zaman
ortaya atıldıklarını ve bugünkü iktisat öğretisi içindeki yerlerinin ne olduğunu belirttikten
sonra; makroekonomik akımın doğuşunda etkili olan “Yeni Klasik Okul (Monetarist (Parasalcı)
Teori, Rasyonel Beklentiler Teorisi ve Arz Yönlü İktisat)” ve “Keynesci Okul(Yeni Keynesci
ve Post Keynesci) yaklaşımlar üzerinde durulacaktır.
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6.1. Mikro – Makro Analiz

Mikro ekonomide ekonomiyi oluşturan küçük birimler (ev halkı, firma, devlet v.s.) ele
alınmakta ve bunlar ayrı ayrı ve çeşitli yönleri ile incelenerek mikro analizler yapılmaktadır.
Örneğin, tüketicinin gelirini ihtiyacı olan mallar arasında nasıl dağıttığı, ürün fiyatlarında
meydana gelen değişikliğin bu dağıtımı nasıl etkilediği, bir firmanın üretimini en az maliyetle
nasıl gerçekleştirebildiği, firmanın dengeye gelerek karını maksimize edebilmesi için üretimini
hangi düzeyde saptaması gerekeceği gibi konular bunlar arasındadır. Burada dikkat edilecek en
önemli husus mikro ekonominin, ekonominin tümü ile değil, ekonomiyi oluşturan karar
birimleri ile ilgilenmesidir. Nitekim mikro ekonomide söz konusu karar birimlerinin ekonomik
faaliyetleri, davranışları, bu konu ile ilgili karar ve tercihleri incelenmekte ve özellikle yapılan
mikro analizlerin ağırlık noktası, karar birimlerinden ev halkının (veya tüketicinin) fayda
optimizasyonuna, firmanın (veya üreticinin) ise kar maksimizasyonuna nasıl ulaşmaya
çalıştığını araştırmak olmaktadır.

Eğer ekonomiyi oluşturan; karar birimlerini teker teker ele alıp incelemiyor, fakat buna
karşılık tüm ev halkını, tüm firmaları diğer bir ifade ile ekonominin tümünü ele alıp
inceliyorsak, bu durumda yaptığımız iş bir makro analizdir. Dolayısıyla makro ekonomi, ev
halkı (tüketici) , firma (üretici) ve devletle (üretici ve tüketici fonksiyonları yönünden)
uğraşmaz. Bunun yerine; toplam tüketim, toplam üretim, toplam tasarruf, toplam yatırım,
toplam gelir (milli gelir) ve istihdam gibi global büyüklükler üzerinde durur ve bunlarla ilgili
makro analizler yapar.

Mikro ekonomide, karar birimlerini teker teker incelendiğimizde kullandığımız analiz
yöntemine kısmi denge analizi denmektedir. Bu yöntemi uygularken sadece tek bir ekonomik
birim ele alınarak incelenirken diğer birimlerde ne olup bittiği dikkate alınmamaktadır. Ele
alınan bu karar biriminin denge şartları incelenirken diğer karar birimlerinin denge koşullarına
bakılmamaktadır. Örneğin, belli bir malın fiyatının nasıl olduğu incelenirken yapılan
analizlerde diğer malların fiyatları dikkate alınmadan ya da diğer bir ifade ile söz konusu malın
fiyatının belli bir düzeyde oluşmasının o piyasadaki diğer malların fiyatlarını ne derecede ve ne
yönde etkileyeceğine bakılmaksızın konu incelenmektedir.
Dikkat edilirse, kısmi denge analizinde ekonominin bir karar birimi, bir kesimi veya
belli bir sektörü incelenirken, incelenen birimde meydana gelen olayların ve değişikliklerin,
diğer birimleri veya ekonominin diğer kesimlerini etkilemeyeceği ve analiz yapılan süre içinde
incelenen birim dışında her şeyin sabit kalacağı varsayılmaktadır. Dolayısıyla, ekonomideki
karar birimleri ve bunların verdikleri kararlar arasındaki bağlılık dikkate alınmamakta ve
bunlardan her biri bir diğerinden ayrı tutularak ve bunların birbirini etkilemeyeceği
varsayılarak, analize konu olan ekonomik olayın ana unsurları arasındaki fonksiyonel ilişki
ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Mikro ekonomide bu yöntemden geniş ölçüde
yararlanılmaktadır.
Ekonomik olayların tümünü kısmi denge analizleri ile açıklamak ve yorumlamak
imkanı yoktur. Çünkü, ekonomide sadece üreticiyi, tüketiciyi ya da belli bir piyasayı temel
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alarak yapılan analizler belli bir noktadan itibaren yetersiz kalacaktır. Nitekim, belli bir karar
biriminin belli bir konuda aldığı ekonomik kararın veya davranışın diğerlerini etkilemeyeceğini
düşünmek güçtür. Dolayısıyla ekonominin tamamı ile ilgili bir inceleme yapılacak ise, bu
takdirde kısmi denge analizi yöntemini terk edip, bunun yerine genel denge analizlerinden
yararlanmak kaçınılmaz olacaktır. Böylece ekonominin tümünün nasıl dengeye geleceği, diğer
bir deyişle tüm piyasaların ve ekonominin tüm sektörlerinin birlikte nasıl dengeye gelecekleri
sorunu incelenmiş olacaktır. Makro ekonomi de geniş ölçüde bu yöntemden yararlanmaktadır.

İktisatta 2. Dünya Savaşı sonrasını takibeden yıllardan itibaren yaygınlaşan bir eğilim
mikro iktisat-makro iktisat ayrımının özenle yapılmasıydı. Mikro iktisadın kalkış noktası
tüketici veya üretici olabilen bireydi. Analizlerde devlet yer almamaktaydı. Enflasyon, işsizlik,
durgunluk, gelir bölüşümü gibi sorunlar incelenmiyordu. Makro iktisatta ise tam tersine hareket
noktası birey yerine toplumdu. Mikro iktisatta göz ardı edilen konular incelenmekteydi. Bir
anlamda mikro iktisat Neo-klasik iktisadi, makro iktisat ise Keynesci iktisadı inceliyordu.

Makro iktisat-mikro iktisat ayrımı farklı bir açıdan da ele alınabilir. Mikro iktisat pür
iktisat iken, makro iktisat, iktisat politikalarının analizine yöneliktir. Makro iktisadın mikro
temelleri olarak adlandırılan gelişimi içinde bireyden hareketle bireylere ve sonuçta genel
denge(veya dengesizlik) durumuna ulaşılmaktaydı. Genel denge, makro ekonomik çıkarımlarda
geleneksel makro iktisadın ilgi alanlarını kucaklamaktadır. Ayrıca devlet bireyin ve firmaların
bütçe sınırlamasını etkileyen bir değişken olarak analizlerde çeşitli düzeylerde yer almaktadır.
Burada hemen belirtelim ki, mikro ve makro ekonominin konuları ile ilgili olarak
yaptığı analizleri ve vardığı sonuçları tamamen ayrı ve bağımsız olarak düşünmek de hatalı
olacaktır. Dolayısıyla, bu iki analiz şeklinden biri ile elde edilen sonuçların bir bütünlük
kazanabilmesinin ancak bir diğer analiz yöntemi ile elde edilecek verilere bağlı olduğu gözden
kaçmamalıdır.

Mikro analizle makro analiz arasındaki farkları örneklerle açıklamak gerekirse
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

a- Mikro ekonomi makro ekonominin sınırları içindeki bazı sorunları ele almaktadır.
Aralarında dikkate çarpan fark bir ölçekten çok, bir analiz yöntemidir. Makro analiz,
ekonomiye kuş bakışıdır, yani ülkenin altyapısına, fabrikalarına, ormanlarına, eğitimine
başka bir ifade ile servetine bakıştır. Mikro analiz ise kişinin ülkeyi yürüyerek
görmesidir.
b- Mikro veya makro ayrımı ağaçla orman arasındaki farka benzetilebilir. Tek bir ağaç
mikro ekonomi gibidir. Sayısız ağaçlardan oluşan orman ise makro ekonomiyi temsil
etmektedir.

c- Piyasa ekonomisinde mikro yönden temel uyarıcı etken o malın fiyatıdır. Mikro
iktisatta ilaç fiyatı, gıda malları fiyatı, konut kirası gibi tek tek mal ve hizmetlerin
fiyatlarından söz edilir. Genellikle, fiyatlar artınca talep azalır, fiyatlar düşünce talep
artar. Makro iktisatta ise genel fiyat düzeyi, tüketim malları fiyat endeksi, toptan eşya
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fiyatları endeksi, enflasyon oranı gibi kavramlara anlaşılır. Makro ekonomide fiyatlar
genel düzeyi farklı anlam taşımaktadır. Fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi, toplam
talebi mutlaka azaltmamaktadır. Çünkü satılan malların fiyatları yükselince hem
üreticilerin, hem de üretim faktörlerinin gelirleri artacaktır. Artan gelirler de, fiyatların
yükselmesine rağmen, talebi genişletecektir.
Üretim Faktörleri
Piyasası

Gelir

Hane Halkı

Özel Tasarruf

Vergi

Devlet

Faktör Ödemeleri

Finansal Piyasalar

Kamu Açığı

Firmalar

Yatırım

Kamu Harcamaları

Tüketim

Mal ve Hizmet Piyasası

Firma Hasılat

Tablo 6.1. Genel İlişkiler Tablosu
d- Mikro iktisatta gelir denildiğinde gelir ve servetin bölüşümü, otomobil endüstrisinde
ücretler, asgari ücret, yönetici ücretleri, yoksulluk gibi kavramlar çağrışım yapar. Makro
iktisatta ise milli gelir, toplam ücret ve maaşlar, toplam işletme karları gibi kavramlar
akla gelir.

e- Mikro iktisatta istihdam denildiğinde tek tek işletme ve endüstrilerde istihdam, bir
firmada istihdam edilenlerin sayısı gibi kavramlar gündeme gelirken; makro iktisatta
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ise, ekonomide istihdam ve işsizlik, işsizlerin toplam sayısı, işsizlik oranı gibi
kavramlar kullanılmaktadır.

f- Mikro ekonomi, kişinin ve firmanın tercihleri, seçimleri ve kararlarıdır. Makro
ekonomi ise toplumun tercihlerine, seçimlerine ve kararlarına dayanmaktadır.

g- Mikro ekonomide küçük modeller yani tüketici ve firma dengesi üzerinde durulur ki,
buna kısmi denge analizi denir. Makro ekonomi ise büyük modelleri yani toplam
tasarruf –yatırım eşitliğini konu olarak ele almaktadır. Buna da genel denge analizi
denmektedir.
Mikro temelleri içerecek biçimde, ekonomik ilişkiler Tablo 6.1.’de de görülmektedir.
6.2. Makroekonominin Araştırma Alanı

Makroekonominin araştırma alanına giren sorunlar dört temel nokta üzerinde
toplanmaktadır:
• İşsizlik ve İstihdam Düzeyi
• Enflasyon

• Üretim Artış Oranı
• Dış Açıklar

Ülke genelini ilgilendiren makro ekonomik tedbirlerle, ekonomide ortaya çıkan
sorunlardan bazıları çözülmeye çalışılırken bazılarında aksamalar yaşanabilmektedir. Mesela
işsizliği önlerken enflasyona katlanmak, enflasyonu önlerken işsizliğe katlanmak gerekebilir.
İkisi aynı anda düzelmeyebilir. Bunun gibi makro iktisatta birçok zıt yönlü ilişki bulunur.
6.2.1. İşsizlik ve İstihdam Düzeyi

Çalışma ve gelir sağlama isteğinde olan kişilerin, hizmetlerinden yararlanılmak üzere
çalıştırılmasına istihdam denir. Bu çalışma, gönüllü çalışmadır. Bir ekonomide çalışanlarla iş
arayanların toplamı işgücünü oluşturur. İşgücü, çalışabilir yaştaki nüfustan, bedenen ve zihnen
yetersiz olanlarla piyasada geçerli olan ücret düzeyinde çalışmak istemeyenlerin toplamının
çıkarılmasıyla elde edilir. Çalışma isteğine ve yeteneğine sahip olup, cari (piyasada geçerli
olan) ücret düzeyinde ve çalışma saatlerini kabul ettiği halde iş bulamayan kişilere işsiz denir.
6.2.2. Enflasyon

Aslında genel olarak fiyat düzeyindeki istikrarsızlık, başka bir ifade ile hem fiyat
düzeyinin düşmesi (deflasyon), hem de yükselmesi (enflasyon) makroekonominin alanı
içindedir. Ancak, uzunca bir süredir fiyat düzeyindeki istikrarsızlık hemen her ülkede
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enflasyon şeklinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla makroekonomin çalışma alanları içinde
genellikle enflasyon olarak yer almaktadır.

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen sürekli artışa enflasyon denir.
Bir veya birkaç malın fiyatının artması ya da azalması, malın arz ya da talebinde ortaya çıkan
dalgalanmalardan kaynaklanır. Enflasyondan söz edebilmek için mal veya hizmetlerin büyük
bir bölümünde, ortalama fiyat düzeyinin sürekli artması gerekir. Enflasyon, paranın satın alma
gücündeki düşüş olarak da tanımlanabilir. Enflasyonda paranın değeri azalır, yani paranın satın
alma gücü düşer. Fiyatlar genel düzeyindeki çok hızlı artışlar varsa, bu durum hiperenflasyon
olarak adlandırılır. Mal veya hizmet fiyatlarının belirli bir dönemdeki tartılı ortalamasını
gösteren indeks değeri, fiyatlar genel düzeyi olarak tanımlanır. Bu indeks değerini bulmak için
herhangi bir yıl 100 kabul edilir ve diğer yıllar, bu temel yıla göre hesaplanır. Bu hesaplama ile
fiyatların yüzde kaç artıp azaldığı ortaya konur.
6.2.3. Üretim Artış Oranı

Bir ülkedeki genel ekonomik koşulların değerlendirilmesinde kullanılan temel
göstergelerden biri de ülkenin toplam üretim miktarıdır. Bir ekonomide belirli bir dönemde
üretilen toplam mal ve hizmet miktarı toplam üretim olarak adlandırılır.

Ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplam miktarı kadar, bu üretim miktarındaki artış
da ekonomik değerlendirmede önemli ölçütlerden biridir. Ekonominin mal ve hizmet üretme
kapasitesindeki yıllık artış, ekonomik büyüme olarak tanımlanır. Daha açık bir ifadeyle iki yıl
arasında üretimde meydana gelen artış ekonomik büyümeyi ifade eder. Üretimdeki artış,
ülkenin üretim imkanları eğrisinin sağa doğru kaymasına neden olur. Üretim imkanları
eğrisinde meydana gelen sağa kayma, önceki duruma göre daha fazla mal ve hizmet üretildiğini
gösterir. Üretim imkanları eğrisinin sağa kayması ile ifade edilen ekonomik büyüme, ülkenin
refah düzeyinde bir artışın olduğunu gösterir. Ekonomide sadece büyüme ya da üretim artışı
görülmez. Üretimde düşüş ve ekonomide küçülme de yaşanabilir.

Üretim hacminde yaşanan kısa dönemli dalgalanmalara konjonktür denir. Ekonomide
daha az mal veya hizmetin üretildiği, yani toplam üretimin azaldığı dönemler, daralma
(resesyon) dönemleri olarak adlandırılır. Bu dönemlerde üretim miktarı düştüğü için işsizlik
artmakta, gelir azalmakta ve dolayısıyla ortalama yaşam standardı düşmektedir. Toplam üretim
miktarının attığı, ekonomide daha fazla mal ve hizmetin üretildiği dönemlere canlanma
dönemleri denir. Bu dönemlerde üretim miktarı arttığı için işsizlik azalmakta, gelir artmakta ve
dolayısıyla ortalama yaşam standardı yükselmektedir.
6.2.4. Dış Açıklar

Ödemeler bilançosu, bir ülkenin dış dünyayla ekonomik ilişkilerinin döviz gelir ve
gider kalemleri şeklinde gösterildiği tablo olup bunun en önemli kalemi dış ticarettir. Ülke
ekonomisinin uzun dönemde sağlıklı biçimde işleyebilmesi için bu ilişkilerin dengeli
yürütülmesi gerekir. Onun için özellikle mal ve hizmet ihracının ithalinden az olmaması, yani
“dış açık”ların oluşmaması veya geçici ya da makul düzeylerde oluşması şarttır. Bu açıkları
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gidermenin en sık kullanılan yollarından birisi dış borçlanmadır. Ancak, bunun da gelecek
kuşakların bu borçların faizlerini ödeyebilmek için yoksullaşmaları gibi olumsuz etkileri
bulunmaktadır.

Ödemeler bilançosuyla ilgili sorunlar uluslararası ekonomi adı altında ayrı bir uzmanlık
alanında incelenmektedir. Ancak, özellikle son otuz yılda uluslararası ekonomik bütünleşmenin
artması, iç ve dış ekonomik ilişkileri ayrılamayacak şekilde birbirine bağlı hale gelmiştir. Bu
nedenle ödemeler bilançosu ile ilgili konular makro ekonomide de önemli bir yer tutmaktadır.
6.3. Makroekonominin Bileşenleri

Makro iktisadın ilgilendiği dört ekonomik grup vardır:
• Hanehalkı (kişiler)

• İşletmeler (özel sektör)
• Devlet (kamu sektörü)

• Diğer ülkeler (uluslararası sektör)

Bu makro ekonomik bileşenler karşılıklı ilişki içerisindedirler. İlişkilerin birçoğu,
gelirin elde edilmesi ve bu gelirin harcanmasını kapsar. Ekonomideki bu dört grubun birbirleri
ile ilişkileri devresel akım diyagramı ile gösterilir. Ekonomideki her grup tarafından elde edilen
gelirin ve yapılan harcamaların gösterildiği diyagrama devresel akım diyagramı denir.
Makro iktisadın ilgilendiği bu dört ekonomik grup aşağıda açıklanmaktadır:

1. Hanehalkı, aynı çatı altında yaşayan ve ortak finansal kararlar alan tüm kişilerdir.
Aynı evde bulunan aile fertleri, hanehalkını oluşturur. Hanehalkını oluşturan kişiler, ekonomide
hem üretici hem de tüketici olarak yer alırlar. Kişiler gelirlerinin bir kısmını harcamayıp
tasarruf ederse ekonomik sızıntı ortaya çıkar. Hanehalkı, işletmeler ve devlet için çalışır ve bu
çalışma karşılığı ücret elde eder. Bunun yanında faiz ve kâr payı ve kira geliri de elde eder.
Hanehalkları, ücret dışında faiz ve devletten transfer ödemeleri şeklinde de gelir elde edebilir.
Hanehalkı elde ettiği geliri, işletmelerin ürettiği mal ve hizmetleri satın alarak ve devlete vergi
ödeyerek harcar. Devletin mal, hizmet veya işgücünün karşılığı olmaksızın hanehalklarına
yaptığı ödemeler transfer ödemeleri olarak adlandırılır. Yapılan bu ödemeler karşılıksızdır.
Mesela şehit ailelerine yapılan yardımlar, transfer ödemelerindendir.
2. İşletmeler, hanehalkları ile devlete mal ve hizmet satarak gelir elde etmekte ve
hanehalkına ücret, faiz, kâr payı, devlete de vergi ödeyerek bu gelirleri harcamaktadır.

3. Devlet, hanehalkı ve işletmelerden vergi yoluyla gelir elde eder. Devlet,
işletmelerden mal ve hizmet satın alır, hanehalkına ise ücret, faiz ve transfer ödemeleri yapar.
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4. Diğer Ülkeler, Hanehalkı, gelirinin bir kısmını diğer ülkeler tarafından üretilmiş olan
mal ve hizmetlere harcar (ithalat harcamaları). Diğer ülkelerde yaşayan hanehalkları da yerli
işletmeler tarafından üretilen mal ve hizmetleri satın alır (ihracat geliri).
6.4. Ekonomi Politikaları

Makroekonomiyi incelemekteki amacımız sadece ekonomik olayları açıklamak değil
aynı zamanda ekonomik politikaları da geliştirmektir. Devletin parasal ve mali araçları
ekonomiyi(iyi veya kötü yönde) güçlü biçimde etkileyebilir. Makroekonomi, politika
yapıcıların alternatif politikaları değerlendirmesine de yardımcı olmaktadır.

Makroekonomik analizin iki işlevi vardır. Birincisi; önemli ekonomik büyüklüklerin
değişme nedenlerini analiz etmek, ikincisi ise, bu analiz sonuçlarına dayanarak alternatif
ekonomik politika önerileri geliştirmektir. Ekonomi teorisi ve ekonomi politikası ekonomi
biliminin birbirini tamamlayan parçasıdır.

Ekonomi teorisi, belli ekonomik kurumların teşkil ettiği çerçeve içinde oluşan
ekonomik olaylarda bir düzenin varlığını araştırır. Ekonomi teorisi, ekonomideki karar
birimlerinin karar ve eylemlerini açıklamaya çalışır. Ekonomik değişkenler arasındaki
fonksiyonel ilişkileri belirlemek amacındadır.

Ekonomi politikası ise, devletin bir takım araçları kullanarak, ekonomik değişkenlerin
belli değerler almasını sağlamaya yönelik çabalarıdır. Ekonomi politikaları ile makul bir
büyüme hızı sağlamak, fiyat düzeyinin istikrarını sağlamak, istihdam düzeyini arttırmak, gelir
ve servet dağılımında adaleti sağlamak, bölgeler arası kalkınmışlık farklarını gidermek,
ödemeler bilançosu dengesini sağlamak gibi hedeflere ulaşılmaya çalışılır.
Ekonomi politikasının başlıca araçları şunlardır:

- Para politikası, Merkez Bankası tarafından, para arzı vasıtasıyla ekonominin harcama
potansiyelini yönlendirmek amacıyla yürütülür. Emisyon, açık piyasa işlemleri, reeskont oranı,
mevduat karşılık oranları ve bankacılık sistemi üzerine doğrudan kontroller ise para
politikasının araçlarıdır.
-Maliye politikası, devletin vergiler, kamu harcamaları ve borçlanma yoluyla
ekonomiye müdahale etmesidir. Maliye politikası, parlamentonun denetiminde hükümet eliyle
yürütülür.

- Dış ekonomi politikası, dış alemle yürütülen ekonomik ilişkileri düzenlemeye yönelik
politikalardır. Ödemeler bilançosu dengesinin ve döviz kuru istikrarının sağlanması başlıca
amacıdır. Gümrük tarifeleri, kotalar, ihracat teşvikleri (ticaret politikaları), yabancı sermayeye
yönelik düzenlemeler ve döviz piyasalarına müdahaleler ise bu politikanın araçlarıdır.

- Gelirler politikası, ücretler ve fiyatlar üzerindeki doğrudan kontrollerdir. Bu politika,
enflasyona karşı uygulanabilecek en uç politikadır. Ancak genellikle gelirler politikasının
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karşısında olanlar daha baskın gelmekte ve hükümetler bu politikayı uygulamaya pek cesaret
edememektedirler.

Ekonomi politikası, istikrar politikaları ve büyüme politikaları olarak amaca bağlı bir
diğer ayrıma daha tabi tutulmaktadırlar.

İstikrar Politikaları, ekonomik dalgalanmaları (büyüme, işsizlik ve enflasyon
oranlarındaki dalgalanmalar) yumuşatmaya yönelik ve daha çok kısa dönemli politikalardır.
İstikrar politikaları genellikle para ve maliye politikalarının bir bileşimi olarak
uygulanmaktadır. Ancak istikrarı sağlamak için bunların yeterli olmadığı durumlarda, gelirler
politikası da önerilmektedir. İstikrar politikalarının uygulanmasında, enflasyon ve işsizlik
arasındaki ters yönlü ilişki dikkate alınarak, hangisinin düzeltilmek istendiği belirlenmelidir.
İstikrar politikasının başarısı, kullanılan araçların toplam arz ve talep üzerindeki etkisinin
zamanlama ve büyüklük açısından tahmin edilmesine bağlıdır. Başarısız bir istikrar politikası,
istikrarsızlığı daha da arttırabilmektedir.

Büyüme politikaları ise ekonominin üretim kapasitesini arttırmaya yönelik uzun
dönemli politikalardır. Büyüme politikaları, özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi ve
yönlendirilmesinden, doğrudan kamu yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede çeşitli
uygulamalar içermektedir.
6.5. Makroekonomik Yaklaşımlar

Makro ekonomiye ilişkin teorilerin açıklamasının yapılacağı bu bölümde bu teorilerin
daha iyi anlaşılabilmesi için, Klasik, Neo-Klasik ve Keynesyen iktisadi yaklaşımların ne zaman
ortaya atıldıklarını ve bugünkü iktisat öğretisi içindeki yerlerinin ne olduğunu belirttikten
sonra; makroekonomik akımın doğuşunda etkili olan “Yeni Klasik Okul (Monetarist (Parasalcı)
Teori, Rasyonel Beklentiler Teorisi ve Arz Yönlü İktisat)” ve “Keynesci Okul(Yeni Keynesci
ve Post Keynesci) yaklaşımlar üzerinde durulacaktır.
Makroekonomik akımın doğuşunda etkili olan iktisat okulları iki yaklaşım
doğrultusunda değerlendirilmektedir. Bunlar “Yeni Klasik Okul” ve “Keynesci Okul” olarak
ifade edilmektedir.

Klasik iktisadi düşüncenin görüş ve ilkelerini benimseyen ve Yeni Klasik Okul olarak
adlandırılan başlıca düşünce akımları: Monetarist (Parasalcı) Teori, Rasyonel Beklentiler
Teorisi ve Arz Yönlü İktisat Teorisi’dir. Keynesci düşüncenin görüş ve ilkelerine yenilikler
getiren düşünce akımları ise; Yeni Keynesci ve Post Keynesci’lerdir.
6.5.1. Sanayi Devrimi ve Klasik Ekonomik Düşünce (1770-1850)

İktisat teorilerinin ortaya çıkışı, Eski Yunanlılardan önceki çağlara kadar uzanır. Ancak
bugünkü iktisadi düşüncenin temelleri, öncülüğünü Adam Smith(1723-1790)’in yaptığı “klasik
iktisatçılar” ya da kısaca “liberaller” tarafından ortaya atılmıştır. Klasik liberal akımın ortaya
çıkmasında en önemli etken, kuşkusuz 1750’lerden itibaren filizlenen sanayi devrimi olmuştur.
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Devrimle birlikte daha önceleri basit araçlarla ve kas gücüyle yapılan üretim yerini makine
gücü ile yapılan fabrikasyon üretime bırakırken, geleneksel sanayiler hızla çökmüştür.
Piyasaların genişlemesine ve sermaye birikimi olgusuna paralel olarak daha sonra kendilerine
Klasik İktisatçılar denilen bir grup bilim adamı, ekonomik olayların bağlı olduğu kanunları
bulmaya yöneldiler. “Homo economicus(ekonomik adam)” olarak kabul ettikleri bireylerin
kendi çıkarlarını en yükseğe eriştirecek şekilde hareket ederken, toplumun refahını da en
yükseğe eriştireceklerini savundular. Klasiklere göre fert için iyi olan, toplum için de iyidir.
1776 yılında yayınlanan Adam Smith’in “Milletlerin Zenginliği” adlı eserle birlikte
doğan “Klasik İktisadi Düşünce”, bu ekole mensup yazarlarca zenginleştirilmiştir. Klasik
iktisatçıların görüşleri şu şekilde sıralanabilir.

- Klasiklere göre ekonomi doğal olarak dengeye yöneliktir. Yani “görünmeyen bir el”
ekonomide dengeyi sağlar. Otomatik olarak dengeyi sağlayan bu güç, fiyat mekanizmasıdır.

- Klasiklere göre, fiyat mekanizması düzgün işlediği sürece yani fiyatlar esnek olduğu
sürece, ekonomide tam istihdam dengesini sağlamaktadır. Fiyat esnekliği ile kastedilen şey;
ücret, fiyat ve faiz gibi değişkenlerin aşağı ve yukarı doğru esnek olmasıdır. Tam istihdam
sağlandığında, tüm üretim faktörleri üretime koşulmuş olacağından, ekonomide işsizlik de
olmayacağı gibi, toplam üretim ve dolayısıyla milli gelir, en yüksek düzeye erişecektir.

- Liberal bir politika gereği, ekonomide tam rekabet koşulları geçerlidir. Bu koşullar
hem mal hem de faktör piyasasında geçerlidir. Gerek mal piyasasında gerekse faktör
piyasasındaki alıcı ve satıcılar fiyatlar üzerinde etkili olma şansına sahip değildir. Klasiklere
göre ekonomiyi dengeye getiren ana koşul rekabettir. Eğer bir ekonomide rekabet tam olarak
sağlanırsa, piyasa mekanizmasının işleyişi, dengeyi otomatik olarak sağlayacaktır. Bu nedenle
“bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler” felsefesini benimseyen Klasikler, devletin ekonomiye,
piyasa mekanizmasının işleyişini bozabilecek nitelikteki her türlü müdahalelerini yasaklar.
Onlara göre eğer devlet ekonomiye müdahale ederse, ekonomik etkinliğin sağlanmasını
engelleyerek, kaynak dağılımını olumsuz yönde etkileyecektir. Devletin asli görevi, rekabeti
sağlayıcı düzenlemeleri yapmak ve rekabeti önleyici her türlü engeli ortadan kaldırmaktır.

- Klasikler, değer teorisini, para teorisinden ayırırlar. Analizlerini önce, ekonomik
mekanizmanın işleyişine parasal ilişkileri göz önüne almadan, reel ilişkiler yönünden açıklarlar.
Daha sonra analize parayı katarlar. Onlara göre para sadece bir mübadele aracıdır, ekonomik
olaylar üzerinde hiçbir etkide bulunmamaktadır. Bir başka deyişle, para mübadeleye aracılık
eden, mallar üzerine örtülmüş bir tülden başka bir şey değildir. Yani para yansızdır. İktisadi
birimler parasal yanılmaya uğramazlar. Nispi fiyatlarda meydana gelen değişiklikler
karşılığında, reel ücretler ve faiz oranları da değişir. İktisadi birimler ücret, fiyat ve faiz
oranlarındaki reel değişiklikleri doğru algılarlar. Söz konusu değişkenlerde reel bir değişiklik
ortaya çıkmadığı sürece davranışlarını değiştirmezler. Örneğin para arzı arttığında, iktisadi
birimler enflasyonun da artacağını beklerler. Dolayısıyla, çalışanlar ücretlerini, üreticiler de
fiyatlarını artırılar. Bu durumda para arzı artışı reel değişkenleri etkileyemez. Kısacası “para
arzını arttırıp, ücretleri reel olarak düşürerek üretim maliyetlerini kısmak ve üretimi arttırmak”
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mümkün değildir. Çünkü, para arzı artışıyla ortaya çıkan fiyat artışları karşısında ücretlerinin
reel anlamda eridiğini gören işçiler, ücretlerinin arttırılmasını talep edecekler, üreticiler de buna
olumlu yanıt verirlerse maliyetler artacak ve dolayısıyla fiyat artışı tetiklenmiş olacaktır.

- Klasik iktisatçılara göre piyasaya sürülen mal ve hizmetler mutlaka belirli bir talep ile
karşılaşır. Bu durum Ünlü Klasik ekonomist Jean Baptise Say ( 1767-1832)’in “ekonomide her
arz kendi talebini yaratır” ifadesi ile iktisat literatürüne Say Kanunu yada Mahreçler Kanunu
olarak yer etmiştir. Say Kanunu’na göre, belirli bir dönemde bir mal üretildiğinde, bu malın
üretimi ile birlikte aynı zamanda gelir artışı da meydana gelmektedir. Çünkü bir mal yada
hizmet üretildiğinde, söz konusu mal ve hizmetin üretiminde rol alan üretim faktörlerine
payları; ücret, kira, faiz ödemeleri ve kar şeklinde dağıtılır. Üretim faktörleri elde ettikleri bu
gelirlerini, üretilen mal ve hizmetlere harcayacaklardır. Dolayısıyla, faktör sahiplerine dağıtılan
paylar yeniden üretici birimlerin eline geçmiş olacaktır.
6.5.2. Neoklasik Akım (1850-1930)

Klasik ekonomik düşünce, zamanla geniş tepkiler alıp, her yönden çürütülmeye
başlandı. 1850’lerden itibaren, Klasik Ekolün revizyonu olarak da nitelendirilen Neo-Klasik
akım, değerin(=fayda), marjinal fayda ile açıklanmasıyla iktisatta büyük devrim yapmıştır.
Tüketicinin davranışlarının açıklanmasına olanak sağlayan marjinal analizin kullanım alanı,
tüketim alanından üretim alanına kadar yayılmıştır. Böylece marjinal analiz, fayda, maliyet,
gelir ve verimlilik alanlarındaki ekonomik olaylarda da karar birimlerinin davranışlarının
açıklanmasında yardımcı olmuştur. Bu şekilde mantıklı hareket eden ekonomik birimlerin
aldıkları kararları da analizlerinde esas alan Neo-Klasiklerle ekonomi ilmi, bilimsel bir niteliğe
bürünmüştür.

Ekonomide makro tahlillere yer veren ve tüm ekonomik sorunların çözümünü düzgün
işleyen piyasa mekanizmasına bağlayan Klasikler’e karşın, tüketici ve üretici gibi karar
birimlerinin davranışlarını inceleyen Neo-Klasikler, makro tahlillerden tamamen
uzaklaşmışlardır. Neo-Klasik görüşe göre de, temel ekonomik sorunların çözümünü,
Klasiklerin belirttiği gibi düzgün işleyen piyasa mekanizması sağlamaktaydı. Tam istihdamın
kendiliğinden sağlandığı ekonomide, makroekonominin inceleyeceği sorunlar zaten
çözümlenmiş olmaktaydı. Bu nedenle Neo-Klasikler analizlerini, mikroekonominin konusunu
oluşturan üretici ve tüketici gibi küçük karar birimlerinin davranışları alanında konularda
yoğunlaştırmışlardır. Böylece, Klasiklerin ortaya koyduğu makroekonomik yaklaşım muhafaza
edilmekle birlikte, mikro ekonomik görüş ile ilgili konular ön plana çıkmıştır.
Neo-Klasik yaklaşıma katkı yapan başlıca üç okuldan söz edilebilir.

- Avusturya Okulu: W. Stanley Jevons(1835-1882), Hermann Gossen (1810-1858), Carl
Menger (1840-1921) Avusturya Okulu’na mensup iktisatçılardandır. Bu okula mensup
iktisatçıların temel katkısı, marjinal fayda görüşüdür.
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- Lozan Okulu: Leon Walras (1834-1910), Vilfredo Pareto (1848-1923) Lozan
Okulu’na mensup önemli iktisatçılardır. Genel denge analizi bu okulun katkısı olarak kabul
edilebilir.

- Cambridge Okulu: Alfred Marshall (1842-1924), Arthur C. Pigou (1877-1959)
Cambride okuluna mensup önemli iktisatçılardır. Kısmi denge analizi bu okulun temel
katkısıdır. Tüketici rantı ve talep esnekliği kavramları Marshall tarafından geliştirilmiştir.
6.5.3. 1929 Dünya Ekonomik Krizi, Keynes Devrimi

Ekonominin sürekli tam istihdam dengesinde olacağını varsayan Klasik ve Neo-Klasik
görüşlerin revaçta olduğu dönemlerde(1750-1929 arası) yaşanan krizler, denge durumundan
geçici sapmalar olarak nitelendiriliyordu. Ancak bu ekonomik krizlerin giderek kronikleşmesi
ve 1929 Büyük Ekonomik Krizinin başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, tüm dünyada yaptığı
büyük tahribatlar, Klasik ve Neo-Klasik ekonomik düşüncelerin, krizlerin aşılmasında yeterli
olmadığını ortaya çıkardı.

1936 yılında Keynes’in(1883-1946) Klasik ve Neo-Klasiklerin çeşitli görüşlerini
çürüten ve 20.yy ekonomik düşüncesine damgasını vuran “İstihdam, Faiz ve Para Hakkında
Genel Teori” adlı eseri yayınlandı. 1970’lerde ortaya çıkan stagflasyon (durgunluk içinde
enflasyon) kriziyle birlikte önemli eleştirilere hedef olmasına karşın, hala önemini koruyan
Keynes’in görüşlerinin en önemli özellikleri aşağıda belirtilmektedir.

- Hatırlanacağı gibi Klasiklere göre, piyasa mekanizması düzgün işlediği sürece
ekonomide tam istihdam kendiliğinden gerçekleşmekteydi. Bu denge fikrine göre her arz kendi
talebini yaratacağından, alıcı bulamayan mal ve istihdam edilmeyen üretim faktörü
bulunmayacaktır (Say Kanunu). Böylece, tüm aktif nüfusun çalışabileceği bir tam istihdam
dengesi ekonomide daima mevcut olacaktır.

- Keynes, 1929 Büyük Ekonomik Krizinde milyonlarca insanın işsiz kaldığını
gördükten sonra tam istihdamın olası, fakat piyasa güçlerince otomatik olarak gerçekleşen bir
denge olmadığını öne sürmüştür. Ona göre çoğunlukla her ekonomi, kalıcı bir eksik istihdamla
karşı karşıyadır. Keynes’in getirdiği yenilik, hem dengenin hem de eksik istihdamın aynı anda
oluşmasıdır. Keynes’in bu denge teorisi, klasik görüşe göre dengesizliktir.

- Keynes, Klasiklerin parasal ve reel analizi birbirinden ayıran yöntemlerini çürüterek,
parayı ekonomik analize dahil etmiştir. Paranın, klasiklerin savunduğu gibi yansız (nötr)
olmadığını, ekonomik sistem üzerinde etki yapabileceği görüşünü öne sürdü. Para arzındaki
değişmenin, sırasıyla istihdam ve milli gelir düzeyini etkileyeceğini belirterek, yeni bir para
teorisi ortaya attı.
- Klasikler, ekonomide tam istihdam dengesinin otomatik olarak gerçekleşeceğini ve bu
nedenle
devletin
sadece
rekabeti
sağlayıcı
önlemler
alması
gerektiğini
savunmuşlardır.Keynes’e göre tam istihdam ender rastlanan bir durumdur. Ekonomide eksik
istihdam düzeyinde de dengenin olabileceğini öne süren Keynes, ekonomiyi tam istihdam
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dengesine yöneltebilmek için, devletin ekonomiye müdahalesini öngörmüştür. Devletin, talep
yetersizliğini ortadan kaldırabilmek için, ekonomiye para ve maliye politikalarıyla müdahale
etmesi gerektiğini savunmuştur.

- Klasikler fiyatların ve ücretlerin esnek olduğunu kabul ederlerken, Keynes bunu kabul
etmemiştir. Keynes’e göre sendikalar, asgari ücret yasaları, monopolistik ve oligopolistik
yapılanmalar, fiyat ve ücretlerin aşağıya doğru esnekliğini engellemektedir.
- Klasik ve Neo-Klasiklerin ekonomik mekanizmayı, ekonomik birimlerin kararlarından
(tüketici ve üreticilerin mikro kararları) hareketle açıklamalarına karşın, Keynes grupların
kararlarını (devletin, tüm yatırımcıların ya da tüm tüketicilerin) göz önüne alır. Başka bir ifade
ile Keynes, Klasikler ve Neo-Klasikler gibi her mal ve hizmet ile üretim faktörlerine ilişkin
özel piyasaları tek tek analiz etmeye yönelme yerine, ulusal planda, toplam gelir ve istihdam
düzeyinin nasıl oluştuğunu saptamaya çalışmıştır. Bu yaklaşımıyla Keynes, makroekonomik
akımın kurucusu ve temsilcisi olmuştur.

Keynes’in öncülük ettiği makroekonomik akım, kuşkusuz zamanla çeşitli yazarların
katkılarıyla zenginleşmiş ve Keynes’in “Genel Teori” adlı eserinde öngörülmeyen birçok
nokta, analize ilave edildiği gibi, hatta Keynes’in ulaştığı bazı sonuçlar bile değişmiştir. Ayrıca,
Keynes’in analizlerinde yer vermediği zaman unsurunun ön plana çıkarılması, ekonomide
zaman içindeki değişikliklerin gözlenmesi, büyüme ve kalkınma ile ilgili konuların
makroekonomik analiz içindeki yerini almasını sağlamıştır. Diğer yandan, son yıllarda para ile
ilgili analizler, makro tahlilde giderek artan ağırlıkta yer almaya başlamıştır.
Keynesyen yaklaşıma bu akımın felsefesini benimsemiş iktisatçılarca önemli katkılar
yapılmaktadır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, Keynesyen iktisatçıların ortak özellikleri,
iktisadi ve toplumsal alanda, devlet müdahaleciliğinin yararlı sonuçlar doğuracağı inancını
taşımalarıdır. Eski ya da yeni bütün Keynesyen iktisatçıların bu inancı benimsemeleri,
aşağıdaki üç önerme üzerinde uzlaşmalarına dayanmaktadır.

Ekonomide özellikle genişleme dönemlerinde, cari ücret düzeyinde emek arzı
fazlalığı(işsizlik) gözlenebilir.
Toplam ekonomik faaliyet düzeyinde zaman zaman bariz dalgalanmaların ortaya
çıkması mümkündür.
Para çoğu zaman önemlidir. Buna karşın para politikası, bazı dönemlerde (Büyük
Bunalım gibi) etkin olmayabilir.
6.5.4. Yeni Klasik Okul

6.5.4.1 Monetarist (Parasalcı) Teori

1929 Ekonomik Bunalımından sonra özellikle de 2. Dünya Savaşını izleyen dönemde,
maliye politikası araçları ile yönlendirilen talep yanlı iktisat politikaları yoğun bir şekilde
uygulanmıştır. Bu dönemde para politikaları uygulamaları, sadece faiz oranlarını yeterli bir
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ekonomik büyüme trendinin sürdürülmesini kolaylaştıracak düzeyde tutmak amacıyla sınırlı
tutulmuştur. Genel uygulamalar bu yönde olmasına karşın, literatürde para arzı, nominal gelir
ve enflasyon arasındaki ilişkileri ampirik düzeyde inceleyen çalışmalar da gerçekleştirilmiştir.
1950’li yıllarda Milton Friedman ve öğrencileri para teorisi ve para politikası konusunda ciddi
çalışmalar yapmışlardır. Söz konusu çalışmalar “Paranın Miktar Teorisi Üzerine Çalışmalar”
adı altında yayınlanmış ve Monetarist yaklaşımın gündeme gelmesinde önemli rol oynamıştır.
Milton Friedman’ın öncülüğünde yaygınlık kazanan bir akım olan Monetarist Teori,
1960’lı yıllarda gelişmiş sanayi ülkelerinde ortaya çıkan ekonomik sorunları açıklamakta ve
gidermekte yetersiz kalan Keynezyen politikaların yetersiz kalması sonucu ortaya çıkmıştır.

Monetaristler, Klasik Teorinin ilke ve görüşlerini yeniden yorumlayıp güncelleştirerek,
Keynesci iktisat politikalarının savunduğu yoğun devlet müdahalesine karşı çıkmakta, iktisadi
liberalizmin ve piyasa sisteminin etkinliğini savunmaktadırlar. Ekonomi istikrarlıdır ve kendi
haline bırakıldığında işsizlik ve enflasyon görülmemektedir. Ekonomide meydana gelecek
istikrarsızlığın nedeni, ekonomiye dışardan ve maliye politikası şeklinde yapılan
müdahalelerdir.

Monetaristler, ekonomik yaşamı etkileyen temel değişkenin parasal değişimler
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ekonomide üretim, istihdam, fiyatlar genel düzeyini belirleyen
temel faktör, para arzında meydana gelen değişmelerdir. Enflasyon para miktarındaki artışın
üretimdeki artıştan daha fazla olması nedeniyle ortaya çıkan parasal bir olaydır. Ekonominin
istikrarını bozan etkenlerinin çoğunun hükümetlerin izlediği maliye politikalarından ve para
otoritelerinin firmalar ve kişiler arasındaki farklı uygulamalardan kaynaklandığını ifade
etmişlerdir. Monetaristler enflasyona yol açacak para politikasına karşı çıkmışlardır.

Monetaristlere göre genişletici para politikası uygulamasının işsizliği doğal işsizlik
oranının alt seviyelerine indirmesi mümkün değildir. Bu politika uzun dönemde etkili
olmayacağı gibi; ekonomi daha yüksek bir enflasyonla birlikte tekrar doğal işsizlik oranına
dönmektedir. Parasalcı bu yaklaşım para politikasının savunmasını yapmayıp; para
politikasının etkinliğini vurgulamaktadır. Para politikasının maliye politikasına göre daha kolay
uygulanabilen, daha kontrol edilebilen ve daha etkili olduğu görüşünü benimsemektedir. Bu
nedenle aktif ekonomi politikası uygulamak gerektiğinde bunun para politikası olmasını tercih
etmektedirler.

Buna karşın maliye politikasının; ekonominin ciddi daralma sürecine girdiği ve para
politikasının etkisiz kaldığı dönemlerde etkili olabileceğini savunmuşlardır. Çünkü maliye
politikasını ekonomik dengeleri etkilemede zayıf bir ekonomi politikası aracı olarak
görmüşlerdir.
Monetaristler yeniden liberal görüşleri ön plana çıkarmış ve serbest piyasa ekonomisine
ters düşen her fikre karşı çıkmışlardır.
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6.5.4.1 Arz Yönlü İktisat Teorisi

Stagflasyon krizinin önlenmesinde, toplam talepteki değişmelerle ilgili politikaları
öneren Keynesyen görüşün yetersiz kalması, yeni arayışları başlatmıştır. Özellikle ABD’de
Başkan R.Reagan’ın seçim kampanyasında öne sürdüğü ve iktidara geldikten sonra
uygulamaya çalıştığı bu politika, Reaganomics diye adlandırılmıştır. Arz yanlı iktisat
ekonominin üretim kapasitesini etkileyen faktörleri incelemektedir. Buna göre amaç hızlı
büyüme ile düşük enflasyonu birlikte bulundurabilmektir.
Stagflasyon krizini aşmak için, üretimi arttırmanın yollarını arayan Arz Yanlı
İktisatçılar, gelir vergisinin indirilmesinin, hem girişimcileri şevklendirerek yeni yatırımlara
yönlendireceğini, hem de gelir vergisi indirimleri sonucu sağlanan fonların yatırıma kanalize
edileceğini öne sürmüşlerdir. Bu şekilde üretimin artmasının sağlanmasıyla bir yandan istihdam
artarken, öte yandan da fiyatların düşmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca, bu görüşü savunanlara
göre, gelir vergisi oranlarındaki azalışlarla birlikte, yeni yatırımların uyarılmasına paralel
olarak üretimde sağlanan artış nedeniyle, vergi gelirlerinde de artış sağlanabilecektir.
6.5.4.1 Rasyonel Beklentiler Teorisi

1970’li yıllarda Monetarist görüş içinde Rasyonel Beklentiler Teorisi olarak
nitelendirilen yeni bir görüş ortaya çıkmıştır. Bu yeni görüş, enflasyon dönemlerinde
hükümetin aldığı kararların olumsuz etkilerini bertaraf etmek isteyen karar birimlerinin
(firmalar ve ev halkı), alınan kararların sonuçlarını önceden tahmin ederek, karşı vaziyet
alacakları ve bunun sonucunda alınan kararları etkisiz hale getirecekleri varsayımına
dayanmaktadır.

Keynesyen, Monetarist ve Arz Yönlü İktisat teorilerinde, karar birimlerinin
beklentilerine yer verilmiş olunmasına, alınmış kararlar karşısında, karar birimlerinin tamamen
teslimiyetçi bir tutum içinde olmayacağı varsayımına dayanılmasına karşın, Rasyonel
Beklentiler Teorisinde, karar birimlerinin politikalar karşısında gelecekle ilgili beklentileri ve
bu beklentilere göre hemen harekete geçecekleri varsayımı ön plana çıkmaktadır. O kadar ki bu
teoriye göre, hükümetlerin para arzı, harcamalar ve vergilerle ilgili kararlar alıp uygulayarak,
istihdam ve milli gelir üzerinde sağlamak istedikleri değişiklikler, ev halkı ve firmaların
yapacakları tahmin ve tahmine dayalı tepkileri sonucunda etkisiz hale gelebilmektedir.
Örneğin, hükümet para arzını arttırıp, ekonomiyi canlandırmayı ve sonuçta istihdamı arttırmayı
düşünüyorsa, karar birimleri bu politikayı önceden tahmin ederek, para arzının fiyatları
arttıracağını göz önüne alıp, ücretleri arttıracaklardır (işçilerin isteklerini, enflasyonu tahmin
eden işverenler de kabul edeceklerdir).

Rasyonel Beklentiler Teorisine göre, bir ekonomide ev halkı, işçiler ve firmalar,
hükümetin uygulayacağı politikayı ne kadar önceden doğru olarak tahmin ederlerse,
politikaların kendileri üzerindeki etkisini o denli ortadan kaldırma şansını yakalayacaklardır.
Ancak, hükümetler şok kararlarla ekonomiyi etkileme şansını elde edebileceklerdir.
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Bu teoriyi savunan ekonomistler, aynı zamanda Klasiklerin düzgün işleyen piyasa
mekanizmasının, üretim ve tüketim kararlarında optimalitenin sağlanacağı ve dolayısıyla
toplum refahının en üst düzeye çıkacağı görüşünü benimserler. Onlara göre devlet, üretici ya da
tüketiciyi korumak amacıyla, piyasaya hiçbir müdahalede bulunmamalıdır.

Klasik ekonomistlerin, piyasa mekanizmasının ekonomideki işlevleri hakkındaki
görüşlerini, 20.yy’ın sonlarında savunan Rasyonel Beklentiler Teorisini benimseyen
ekonomistlere, Yeni Klasikler ve hatta Yeni Liberaller denilmektedir. Son yıllarda Rasyonel
Beklentiler Teorisine, Klasik Teoriye yakınlığından dolayı Yeni Klasik Rasyonel Beklentiler
Teorisi de denildiğine rastlanmaktadır.
6.5.5. Keynesci Okul

6.5.5.1. Yeni Keynesyen Teori

1980’lerde yeni görüşler öne sürmeye başlayan Keynesyen geleneği sürdüren bazı
ekonomistler, Keynesyenler gibi piyasaların kendiliğinden dengeye gelmeyeceği görüşünü
kabul etmektedirler. Yeni Keynesyen Makroekonomik Akım olarak nitelendirilen görüşü
benimseyen ekonomistlere göre, Yeni Klasiklerin benimsediği gibi, ekonomideki karar
birimlerinin kendi çıkarlarını gözetmeleri sonucu, zannedildiği gibi arz talep dengesinin
otomatik olarak sağlanması mümkün değildir. Ayrıca, karar birimlerinin kolayca bilgilenmeleri
söz konusu olmadığı gibi(asimetrik bilgi) fiyatlar da piyasa dengesini sağlayacak şekilde
hemen dengeye gelemez(piyasaların süpürmesi ya da piyasanın temizlendiği görüşü). Bu
nedenle, ekonomide makro ekonomik dengesizliklerin yani krizlerin, yaşanması kaçınılmazdır.

Örneğin Yeni Klasiklere göre, eğer ekonomide işsiz varsa, ücretler, işsizlerin tamamı iş
bulana kadar düşecek ve ekonomi yeniden tam istihdama erişecektir. Yeni Keynesyenlere göre
ise, günümüzde işgücü homojen değildir. İşgücü bolluğu karşısında ücretleri düşüren firmalar,
maliyetin düşmesini beklerken nitelikli elemanlarını kaybederek, üretimi sağlıklı bir şekilde
sürdürememe riski ile karşılaşabileceklerdir. Bu riski göze alamayan firmalar, düşük ücrete razı
olan işsizleri işe almayacaklardır. Dolayısıyla kriz dönemlerinde ücretler, Yeni Klasikler’in öne
sürdükleri gibi düşmeyecektir(ücretlerin yapışkanlığı).
6.5.5.2. Post Keynesyen Teori

Post Keynesyen Teori, Yeni Klasik Okula tepki olarak ortaya çıkmış ve ekonomiyi
sosyal hayatın bir alt sistemi olarak değerlendirmiştir. Ekonominin sürekli bir değişim içinde
olduğunu belirten bu teoriye göre, üretim teknolojisi ile tüketici tercihlerinde yaşanacak
değişimler sonucu ekonominin işleyişi de değişecektir.

Ekonomik büyüme ve gelir dağılımı ile ilgili temel görüşlere sahip olan Post
Keynesyenler, bu iki kriterin temel belirleyicisi olarak yatırım oranı kavramını ifade
etmişlerdir. Yeni Klasik teorinin temelini oluşturan nispi fiyata karşılık post Keynesçiler
yatırım oranı kavramını geliştirmişlerdir. Buna göre toplam talepte meydana gelen değişmeler
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nispi fiyatlardaki değişmelerden çok gelirdeki değişmelere bağlı olmaktadır. Böylece
analizlerinde gelir etkisi ağırlık kazanmıştır.

Bu teori; üretim ve tüketim faaliyetlerini zaman süreci içinde değerlendirmekte ve geri
dönüşü olmayan işlemler olarak nitelendirmektedir. Bu doğrultuda geçmiş konusunda bilgi
sahibi olunmasına karşın gelecekte neler olacağını bilmek mümkün olmamakta ancak tahmin
yürütülebilmektedir. Bu nedenle geleceğin belirsizliği nedeniyle iktisadi birimlerin hata yapma
ihtimallerinin bulunduğu kabul edilmektedir.

Post Keynesci ekonomistlere göre, ekonomide sürekli yaşanan enflasyon düşük
gelirlilerden yüksek gelirlilere doğru gelir transferine yol açmaktadır. Bu durum farklı
ekonomik güçlerin oluşmasına ve karşılıklı olarak çatışmalarına yol açmaktadır.
Bu teoride piyasalarda sabit fiyatlandırma sisteminin uygulandığını ve fiyatların
ortalama faaliyet fiyatlandırmasına göre belirlendiğini ifade ederek; piyasalarda oligopol
şartların geçerli olduğunu savunmuşlardır.

Post Keynesyen Teori, tasarruf ve yatırımı ekonomik dengeleri etkileyen en önemli
değişkenler olarak nitelendirmektedir. Buna göre tasarruf miktarındaki değişmeler düzenleyici
etkiye sahipken; yatırımlar da büyüme ve konjonktürel dalgalanmalar üzerinde etkin
olmaktadır. Yatırım artışı ekonomik büyümeyi de arttırmaktadır.

Para ve maliye politikalarının stagflasyon durumuna çözüm getirmediği görüşü ifade
edilmektedir. Onlara göre bu tür politikalar uzun dönemde büyüme üzerinde olumsuz etkilere
neden olmaktadır. Stagflasyon durumunda uygulanan politikalar işsizliği arttırıp büyümeyi
yavaşlattığı için ekonomik ve sosyal çatışmalara da zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle para ve
maliye politikalarının gelirler politikası ile desteklenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Post Keynesciler enflasyonun kaynağının talep artışından çok, gelir paylaşımı ile
üretimin dağılımında meydana gelen anlaşmazlıklar olduğu görüşü doğrultusunda; para ve
maliye politikaları ile enflasyonun kontrol altına alınamayacağı fikrini savunmuşlardır. Onlara
göre bu politikalar uygulandığında ekonomik faaliyetlerdeki azalma gelir ve üretim düşüşlerine
neden olurken; sonuçta sosyal patlamalara yol açmaktadır.
Keynesyen devrimle birlikte, Klasik ve Neo-Klasik iktisadi düşüncede köklü
değişiklikler olurken, stagflasyon krizi ile birlikte ortaya atılan Monetarizm, arz Yanlı İktisat ve
Rasyonel Beklentiler Teorileri, tümüyle birbirinden farklı değildirler. Tüm bu teorilere “toplam
talep”, “toplam arz”, “para arz ve talebi” ile “beklentiler” ortak değişkenlerdir. Krizlerin
aşılmasında, bu ortak değişkenlerin üstlendikleri rolün önemi değişmektedir. Klasik temele
dayalı bu yeni teorilerle Keynesyen temele dayalı Yeni Keynesyen Makroekonomik Akım
arasında da, Klasiklerle Keynesyenler arasında olduğu kadar büyük farklılıklar yoktur. İki grup
iktisatçılar arasında tartışmalar sürerken, bazı konulardaki görüşler giderek yakınlaşmaktadır.

Diğer yandan son yıllarda, ekonomik krizleri Keynesyenlerden ve Monetaristlerden
farklı yorumlayan Reel Konjonktür Teorisi ortaya atılmıştır. Bu teoriyi savunanlara göre,
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krizlerin nedeni; arz ya da talep şokları ya da izlenen iktisat politikalarından ziyade, teknolojik
değişmelerde aranmalıdır.
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Uygulamalar

•
•

Mikro ve makro analizi karşılaştırmalı olarak değerlendiriniz.

Makro ekonomik akımın doğuşunda etkili olan başlıca iktisadi yaklaşımları tartışarak
değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları

•
•

Mikro ve makro analiz arasındaki farklılıklar nelerdir?

Makro ekonomik akımın doğuşunda etkili olan iktisadi yaklaşımlar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümün ilk kısmında mikro ve makro analiz aralarındaki farklılıklara vurgu
yapılarak öğretilmiş; ikinci kısmında makro ekonomik akım, doğuşunda etkili olan iktisadi
yaklaşımlar da incelenerek öğretilmiştir.

165

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi makro ekonomik analizlerden biridir ?

a) Ekonomik büyüklüklerin değişme nedenini analiz etmek

b) Firma dengesi

c) Kısmi denge analizi
d) Tüketici dengesi

e) Marjinal fayda analizi
2. Aşağıdakilerden hangisi makro ekonominin mikro ekonomiden farklarından biri
değildir?

a) Makro analiz ekonomiye kuş bakışıdır.

b) Makro ekonomi ormana benzetilir.

c) Makro ekonomide gelir dendiğinde Milli Gelir, toplam ücret ve maaşlar akla gelir.
d) Makro ekonomide tek tek mal ve hizmetlerin fiyatlarından söz edilir.

e) Makro ekonomi toplumun tercihlerine dayanır.

3. Ücretler ve fiyatlar üzerindeki doğrudan kontroller hangi politikanın aracıdır?

a) Maliye politikası

b) Para Politikası

c) Uluslararası ekonomi politikası
d) İstihdam politikası
e) Gelirler politikası
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4. Ekonomide resesyon dönemlerinde aşağıdakilerden hangi gelişme olmaz ?

a) Toplam üretim azalır

b) İşsizlik artar
c) Gelir azalır

d) Ortalama yaşam standardı yükselir
e) Üretim imkanları eğrisi sola kayar

5. Aşağıdakilerden hangisi ekonomi politikalarının amaca bağlı ayrımlarından biridir?

a) Gelirler politikası

b) İstikrar politikaları
c) Para politikası

d) Dış ekonomi politikası
e) Maliye politikası

6. Aşağıdakilerden hangi akım iktisadi birimlerin parasal yanılgıya uğramayacakları
görüşündedir ?

a) Keynesyenler

b) Neo-Klasikler

c) Reaganomicsler

d) Post Keynesyenler
e) Klasikler
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7. “Karar birimleri alınan kararlar karşısında gelecekle ilgili beklentilere göre hemen
hareket geçerler” varsayımı aşağıdakilerden hangi yaklaşıma aittir?

a) Keynesyen

b) Arz Yanlı
c) Parasalcı

d) Rasyonel beklentiler
e) Adaptif yaklaşımlar

8. Monetaristler, stagflasyon krizinin aşılması için hangi politikanın uygulanması
gerektiğini belirtmişlerdir?

a) Sıkı para politikası

b) Maliye politikası

c) Serbest piyasa mekanizmasının işlemesi
d) Hem para hem de maliye politikası
e) Hiçbir politika belirtmemişlerdir

9. Mahreçler Kanunu aşağıdakilerden hangi iktisatçının katkısıdır?

a) Adam Smith

b) J.S. Mill

c) J.M. Keynes

d) M. Friedman
e) J.B. Say

10. Aşağıdakilerden hangisi Klasiklerin görüşlerinden biri değildir?

a) Ekonomi tam istihdamdadır

b) Tam rekabet geçerlidir
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c) Para yansız değildir

d) Her arz kendi talebini oluşturur
e) Fiyatlar esnektir

Cevaplar

1) a 2) d 3) e 4) d 5) b 6) e 7) d 8) a 9) e 10) c
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7. MİLLİ GELİR VE DENGE DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Milli Gelir

7.2. Milli Geliri Belirleyen Faktörler ve Milli Gelir Denge Düzeyinin Belirlenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•
•
•
•

Milli gelir nedir?

Milli geliri belirleyen faktörler nelerdir?

GSMH hesabı yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

GSMH hesaplama yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Milli gelir
Milli
geliri
faktörler

Kazanım
Milli gelir ve milli gelire
ilişkin kavramları
kavrayabilmek.
belirleyen Milli geliri belirleyen
faktörleri öğrenebilmek.

GSMH hesaplama yöntemleri

GSMH hesabı yapılırken
dikkat edilmesi gereken
hususları ve GSMH
hesaplama yöntemlerini
kavrayabilmek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Okuyarak, Araştırarak.
Okuyarak, Araştırarak.
Okuyarak,Araştırarak, Fikir
Yürüterek ve Tartışarak.
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•
•

Milli gelir

Anahtar Kavramlar

GSMH
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Giriş

Bu bölümde milli gelir ve milli gelire ilişkin kavramlar incelenecek, GSMH hesaplama
yöntemleri öğretilecek ve milli geliri belirleyen unsurlar üzerinde ayrıntıları ile durulacaktır.
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7.1. Milli Gelir

İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için pek çok şeye ihtiyaç duydukları ve bu
ihtiyaçlarını mal ve hizmetlerle giderebildikleri bilinmektedir. Ancak insan ihtiyaçlarına
nazaran mal ve hizmetler azdır. Dolayısıyla bir kısım ihtiyaçlar tatmin edilememekte ve
toplumun fertlerine elem vermektedir. Buradan hareketle bir toplumda üretilen mal ve
hizmetler ne kadar fazla ise, o toplumdaki fertlerin gereksinmelerin giderilmesi ile duyulan
tatmin hissi o derece yüksek olurken elem hissi de o derece az olacaktır.

Toplum ekonomisinde kıt mal ve hizmetlerle elde edilen haz ve tatmin hislerinin
toplamı olarak da tanımlanan ekonomik refahtan hareketle, bir ülkede üretilen mal ve hizmetler
ne kadar çoksa, o ülkenin ekonomik refah düzeyinin de o derece yüksek olacağı açıkça
anlaşılmaktadır.

Ülkelerin performanslarının ölçümlerinde çeşitli kriterler esas alınabilir. Bunlar
enflasyon, işsizlik, üretim artışı vb. olabileceği gibi, ülkede üretilen toplam mal ve hizmetler de
olabilir. Bu doğrultuda bu bölümde, milli gelir ve milli gelir ile ilgili kavramların tanımı, bu
kavramlarla ilgili dikkat edilecek unsurlar ve hesaplamalar yer almaktadır.
7.1.1. Milli Gelir Hesapları

Ülkenin performansının ölçülmesinde milli gelir muhasebesinden faydalanılabilir. Milli
gelir muhasebesi, bir ekonomide belirli bir dönemde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin
ölçüm sistemidir. Ülkemizde üretilen tüm mal ve hizmetlerin tutarlarının hesaplanması ve
kaydedilmesi TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından yapılmaktadır. TÜİK ülkemizde,
üretilmiş mal ve hizmetlerin miktarları ile ilgili ölçümü yaparak bu değişimleri yılda dört kez
açıklamaktadır. Bu verilerden yola çıkılarak enflasyon ile ilgili durum da analiz edilmektedir.

Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen, tamamlanmış (nihai) mal ve hizmetlerin
piyasa fiyatları ile ifade edilen değerlerin toplamına GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) denir.
GSMH, tamamlanmış mal ve hizmetlerle ilgilidir ve ülkenin genel ekonomik performansını
ölçer. GSMH’nin hesaplanmasında çifte hesaplamayı önlemek için ana mallar hesaba katılır.
GSMH, bir ekonomide belli bir dönemde (mesela bir yılda) üretimi tamamlanmış (nihai) mal
ve hizmetlerinin piyasa fiyatları ile ifade edilen değeridir.
GSMH hesaplamaları, tanımdan da anlaşılacağı gibi tamamlanmış mallar üzerinden
yapılır. Mallar tamamlanıncaya kadar çeşitli aşamalardan geçmektedir. Bu aşamalarda yapılan
her ilave toplanarak ürünün değeri, yani GSMH’ye alınacak tutarı bulunur.

Ürünün üretilmesi sırasında kullanılan ara mallar da GSMH’nin hesaplanmasına dahil
edilirse iki defa hesaplamaya katılacağı için yanlış yapılmış olacaktır. Ara malı, başka mal veya
hizmetin üretilmesinde kullanılan mal ve hizmetlerdir. Ara malların üzerine üretimin her
aşamasında ürünün oluşturulması için ilaveler yapılmaktadır. Bu ilavelerin sonunda da mallar
ve hizmetler elde edilir. İşletmenin gerçekleştirdiği üretimin değerinden kullanılan ara
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mallarının değerini çıkartarak elde edebileceğimiz rakam katma değerdir. Daha açık bir ifade
ile katma değer, her üretim aşamasında ara malların değerine yapılan ilavedir.
Mesela bir otomobilin GSMH’ye ilave edilmesinde lastikleri, motoru, farları vs. ayrı
ayrı hesaplanmayıp otomobilin değeri içinde ifade edilir. Yani GSMH’ye eklenecek olan
otomobillin bütünüdür.
Üretim Aşamaları

Satış Değeri (TL)

Yaratılan Katma Değer (TL)

Pamuk

5

5

İplik

15

10

Kumaş

20

5

Elbise

30

10

TOPLAM

70

30

Yukarıda anlatılanlar, örnek yardımıyla daha açık bir şekilde şöyle ifade edilebilir:
Elbise için önce pamuk üretilir, pamuk iplik haline getirilir, iplik çeşitli işlemlerden geçirilerek
kumaş haline getirilir. Son olarak da kumaş kesilip dikilerek elbise üretimi gerçekleştirilir.
Burada her aşama pamuğun, ipliğin, kumaşın ve elbisenin değeri GSMH’ye katılırsa hata
yapılmış olacaktır. GSMH’ye ilave edilecek olan sadece elbisenin satış fiyatıdır; pamuğun,
ipliğin ve kumaşın satış fiyatları değildir. GSMH hesaplanmasında esas alınan ara malların
toplam satış değerleri değil, yaratılan katma değerlerin toplamıdır.

Burada GSMH değeri olarak, üretilmiş ürün olan elbisenin 30 TL’lik toplam katma
değeri ya da elbisenin satış fiyatı olan 30 TL esas alınmaktadır. GSMH hesaplamasında
tamamlanmış mal ve hizmetler kullanılır. Son kullanım için üretilmiş olan mal ve hizmetler
tamamlanmış mal ve hizmetler olarak adlandırılır.
GSMH hesaplanırken dikkat edilmesi gereken noktalar:

• Sadece tamamlanmış mal ve hizmetler göz önüne alınır.

• GSMH kapsamına, ekonomide üretilen tüm tamamlanmış mal ve hizmetler dahil
edilir. Devlet tarafından sunulan emniyet, adalet, milli savunma, eğitim gibi hizmetlerin
piyasalar aracılığıyla satılmaması, bunların değerinin belirlenmesinde güçlükler ortaya
çıkarmaktadır. Bu mal ve hizmetlerin GSMH’ye dahil edilmesinde bunların devlete maliyeti
dikkate alınmaktadır.
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• Parasal değerinin belirlenmesinin çok güç olduğu ev hanımlarının yaptığı işler gibi
pazarlaması yapılamayan bazı tamamlanmış mal ve hizmetler, GSMH hesaplarına dahil
edilmez.
• Kamu ve özel kesimin transfer işlemleri ile menkul kıymet alım satım işlemleri gibi
tamamıyla finansal (mali) nitelikteki işlemler GSMH hesaplarına dahil edilmez.
• İkinci el malların satışı GSMH hesaplarına dahil edilmez.

• GSMH, ülke vatandaşlarının sahip olduğu üretim faktörleri tarafından gerçekleştirilen
üretimin değerini ifade eder. Bunun anlamı, bir Japon firmasının Türkiye’de elde ettiği kâr
GSMH’ye dahil edilmez, ancak bir Türk firmasının yurtdışında yaptığı yatırımlar nedeniyle
elde ettiği kâr GSMH’ye dahil edilir.

GSMH kavramına benzer bir kavram da GSYİH’dır. GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi
Hasıla), bir ülke sınırları içerisinde üretilen, tamamlanmış mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile
ifade edilen değerleri toplamıdır.
GSMH söz konusu ülke vatandaşlarının yurt dışındaki üretimini de kapsamaktadır.
Ancak yabancıların ülke içindeki üretimleri hesaplamaya dahil edilmez.

GSYİH ise adı üzerinde “Yurt İçi Hasıla”yı, yani yurt içindeki üretimi ifade eder. Ülke
sınırları içerisinde üretim yapan yabancıların üretimleri de GSYİH içinde değerlendirilir.

Belirli bir dönemde bir ülkenin milli sınırları içinde, üretim faktörlerinin katkısı sayesinde
oluşan nihai mal ve hizmetlerin toplam değerini ifade eden GSYİH’ya ülke sınırları içinde
oluşturulan katma değerlerin toplamı olarak da ifade edebiliriz.

GSMH hesabında dışarıdan gelen veya dışarıya giden faktör gelirleri net dış alım faktör
gelirleri başlığı altında toplanır; sonra bunlar GSYİH’ye eklenmekte ve böylece GSMH ortaya
çıkmaktadır. Bir ülkenin, dış dünya ile olan gelir hareketleri çok yönlüdür ve bunlar ülkenin
ödemeler bilançosunda muhasebeleştirilir.

Kısacası GSMH ve GSYİH ayrımında kalkış noktası, üretim faktörleri sahipliği ve
üretim faktörlerinin bulunduğu yerdir. Üretim faktörleri sahipliği GSMH’yi, bulunduğu yer
GSYİH’yi tanımlamaktadır. Ülke vatandaşlarının, ülke dışındaki emek ve yatırım gelirleri
GSMH’ye dahil edilmekte, GSYİH’ye edilmemektedir. Yabancıların sahip olduğu üretim
faktörleri tarafından ülkede kazanılan net gelir GSYİH’ye girmekte, GSMH’ye girmemektedir.
Yani GSYİH’da coğrafi sınırlama söz konusudur. GSMH’de ise ülke vatandaşlığı önemlidir.
GSMH = GSYİH + NFG (Net Faktör Geliri)

NFG = Ülke vatandaşlarının yurt dışındaki karları – Borçları + İşçi gelirleri –
Yabancıların ülkedeki kazançlardır.
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7.1.2. GSMH’nin Hesaplanma Yöntemleri

GSMH hesaplamasında farklı yöntemler kullanılmaktadır. Hangi yöntem kullanılırsa
kullanılsın bulunan yine belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin parasal değerini ifade
eden GSMH rakamıdır. GSMH; üretim kesimleri tarafından üretilen tüm mal ve hizmetlerin
parasal değeri yönünden, bu mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan üretim faktörlerine
ödenen ücret, faiz ve rantların toplamı olarak ve elde edilen bu gelirin harcanması ile ortaya
çıkan harcamaların toplamı olarak hesaplanmaktadır. Bu üç hesaplama yöntemi aşağıda
açıklanmaktadır:
- Üretilen Ürünlere Göre GSMH (Üretim kesimlerinin yarattığı mal ve hizmetlerin
toplamı olarak GSMH): Tarım, ticaret, sanayi, inşaat gibi üretim kesimlerinin her birini
kaynağına kadar gidip, bir yıl içinde ürettikleri değerlerin toplamının alınmasıyla GSMH değeri
hesaplanır.

- Kazanılan Gelire Göre GSMH (Gelir oluşumu yönünden GSMH) (Üretim
faktörlerinin gelirleri olan “Ücret + Faiz + Rant + Kâr” toplamı olarak GSMH): Bu yöntemle
GSMH hesaplanırken, gelirler ayrı ayrı tespit edilir ve toplanır. İşçi, memur ve diğer
çalışanların maaş bordrolarından, maaş ve ücret gelirleri tespit edilebilir. Gelir gruplarının gelir
vergisi beyannamelerinden gelirleri öğrenilir. Benzer şekilde diğer gelir türleri de öğrenilerek
tüm bu gelirler toplanır ve GSMH rakamına ulaşılır. Ancak bu yöntemle vergi alışkanlığının
zayıf, istatistiklerin yetersiz olduğu az gelişmiş ülkelerde GSMH’yi hesaplamak zordur.

- Harcamalar Yönünden GSMH: Tamamlanmış mal ve hizmetlere yapılan toplam
harcamalar, üretilen mal ve hizmetlerin toplam değerine eşit olması gerekir. Yani üretilen mal
ve hizmetlere yapılan harcamalar, aynı zamanda üretim miktarını da verir. Harcamalar temel
olarak, tüketim ve yatırım harcamaları olarak ikiye ayrılır:
• Tüketim Harcamaları (C): Kişilerin günlük ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan mal ve
hizmetlere yapılan harcamaların toplamına tüketim harcamaları denir. Bu harcamalarda,
gelecekte bir fayda veya gelir elde etme beklentisi yoktur.

• Yatırım Harcamaları (I): Firmaların ve devletin üretimi artırarak gelecekte bir fayda
veya gelir elde etme amacıyla yeni tesisat ve teçhizat ile yeni binalara yaptıkları harcamalara
yatırım harcamaları denir. Bu yatırım malları, zaman içinde üretimde kullanılmaları nedeniyle
yıpranır ve eskir. Bu yıpranma payına amortisman adı verilir. Net yatırımların değerinin
bulunması için amortismanlar yatırım tutarından düşülür.
Harcamalar, yukarıdaki sınıflamanın dışında yatırım harcamaları, kamu harcamaları ve
net ihracat olarak da sınıflandırılabilir:

• Yatırım Harcamaları (I): Yatırım harcamaları, sermaye stokuna yapılan ilavedir. Net
yatırımların negatif olması, sermaye stokunda bir azalmanın olduğu anlamına gelir. Net
yatırımlar negatif olduğunda, ülkenin üretken kapasitesi azalmaktadır. Net yatırımlar pozitif
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ise, sermaye stokundaki artış nedeniyle üretim kapasitesi artar. Sermaye stokuna yapılan net
ilavelere net yatırım adı verilir.

• Kamu Harcamaları (G): Devletin mal ve hizmet alımları için yaptığı harcamaların
toplamı kamu harcamalarını oluşturur. Devlet çeşitli fonksiyonlar üstlenmektedir. Bu
fonksiyonları yerine getirebilmek için mal ve hizmet alımları karşılığında harcamalar
yapmaktadır. Karşılıksız olarak yapılan transfer ödemeleri, kamu harcamalarına dahil edilmez.
• Net İhracat (EX - IM): İhracat gelirleri (EX) ile ithalat harcamaları (IM) arasındaki
fark net ihracat tutarını (EX - IM) verir.

Harcamalar yöntemiyle GSMH hesaplanması yukarıdaki anlatılanlardan hareketle;
Tüketim Harcamaları (C), Yatırım Harcamaları (I), Kamu Harcamaları (G) ve ihracatla ithalat
arasındaki farkı gösteren Net İhracat (EX) - (IM) toplamı olarak şu şekilde ifade edilir:
GSMH = C + I + G + (EX-IM)

7.1.3. GSMH ile İlişkili Kavramlar

Amortismanlar: Üretim faaliyeti sırasında, mal ve hizmetler üretilirken sermaye
mallarında meydana gelen aşınma ve eskimenin parasal değeri amortisman olarak adlandırılır.
Varlıkların gerçek değeri bulunurken aşınma payı olan amortismanların varlığın değerinden
düşülmesi gerekir.

Safi Milli Hasıla (SMH): GSMH’yı oluşturan mal ve hizmetlerin üretiminde söz konusu
olan yıpranma yani amortismanların GSMH hesanından çıkarılmasıyla elde edilen ve ülkelerin
net üretim gücünü gösteren değerdir.
SMH = GSMH – Amortismanlar

Dolaylı Vergi: Mal veya hizmetin satın alınmasında ödenen vergidir. Ülkemizde
uygulanmakta olan KDV ve özel iletişim vergileri dolaylı vergilerdendir. Dolaylı vergilerin
toplam vergiler içinde düşük düzeyde olması, ülkenin gelişmiş olduğunun bir göstergesi olarak
kabul edilir.

Milli Gelir (MG): Üretim faktörlerinin ücret, faiz, kâr, rant şeklindeki gelirlerinin
toplamıdır.
MG = Ücret + Faiz + Rant + Kâr

Milli gelir aynı zamanda, SMH’dan dolaylı vergilerin çıkarılması ile elde edilen ve
diğer yandan faktör gelirleri toplamına da eşit olan büyüklük olarak da ifade edilebilir.
MG = SMH – Dolaylı Vergiler

GSMH = Ücret + Faiz + Rant + Kâr + Dolaylı Vergiler +Amortismanlar
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MG = GSMH – Dolaylı Vergiler – Amortismanlar

Kişisel Gelir: Kişisel gelir, vergilerden önce kişilerin eline geçen geliri tanımlamaktadır.
Milli gelirden dağıtılmayan şirket kârları ve sosyal güvenlik amaçlı primlerinin çıkartılması,
kamu ve özel sektör transfer ödemelerinin ilave edilmesi ile bulunan gayrisafi gelir, kişisel gelir
olarak adlandırılır.

Kullanılabilir Gelir: Kişisel gelirden dolaysız vergiler çıkartıldığında elde edilen
gelirdir. Kullanılabilir gelir adı üstünde, kişilerin kullanabileceği gelirleri ifade eder.
Harcanabilir gelir olarak da bilinen kullanılabilir gelir, kişisel cari tüketim harcamaları ve
tasarrufların toplamını ifade etmektedir.
Yukarıda verilen ifadeler şu şekilde özetlenebilir:

GSYİH + Dış Alemden Net Faktör Gelirleri = GSMH
GSMH – Amortismanlar = SMH

SMH – Dolaylı Vergiler = MG (Ücret + Faiz + Rant + Kâr)

MG – (Dağıtılmayan Şirket Kârları + Sosyal Güvenlik Primleri) + Transfer
Ödemeleri = Kişisel Gelir
Gelir)

Kişisel Gelir – Dolaysız Vergiler = Kullanılabilir Gelir (Net Harcanabilir Kişisel

Kişi Başına Düşen Milli Gelir (KBDMG) : MG ekonominin tümünü kapsayan ya da
diğer bir ifadeyle o ekonomiyi oluşturan kişilerin tümünün toplam olarak ne miktar gelir elde
ettiğini ortaya koyan bir kavramdır. Oysa kişilerin belli bir dönemde elde ettikleri toplam
gelirin yanında, her birinin teker teker bu gelirden ortalama olarak ne miktar pay aldıklarını
bilmek de çok önemlidir. Bu bir taraftan, o ekonomide yaratılan gelirin kişiler arasındaki
dağılımının hangi ölçüde adil olduğunu gösterecek, diğer taraftan da o ekonomideki kişilerin
refah düzeylerini ortaya koyacak ve özellikle bu konuda diğer ülkelerle yapılan
karşılaştırmalara olanak verecektir. Örneğin MG’leri eşit olan iki ülke halkının refah düzeyinin
eşit olduğunu düşünebiliriz. Oysa, bu iki ülkenin nüfusunu dikkate almadan varılan böyle bir
yargı yanlıştır. Bu durumda yapılacak şey bu ülkelerin nüfusuna bakmaktır. Hangi ülkenin
nüfusu daha az ise o ülkede yaşayan insanların ekonomik refah düzeylerinin daha yüksek
olduğu anlaşılacaktır.
KBDMG, MG’in o ülke nüfusuna bölünmesi ile bulunan bir büyüklüktür.
KBDMG = MG / Nüfus

Bu formülde MG yerine GSMH da kullanılabilir. Gerek kişi başına düşen MG’de ve
gerekse kişi başına düşen GSMH’de bir yıldan öbürüne meydana gelen artışlar, ekonominin net
büyüme hızını göstermektedir.
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Kişisel gelir dağılımının ölçümünde Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı olmak üzere iki
yöntem kullanılmaktadır.

Lorenz Eğrisi Yöntemi: M.O. Lorenz tarafından geliştirilen bu yöntemde nüfusun yüzde
kaçının, gelirin yüzde kaçını aldığı gösterilmektedir. Şekilde de görüleceği gibi yatay eksende,
nüfusun yüzdesi; dikey eksende ise gelirden alınan yüzde pay gösterilmektedir. Nüfusun ve
elde edilen gelirin tamamı (%100’ü) göz önüne alınmıştır. Dolayısıyla diyagramın şekli bir
kutu şeklindedir. Şekildeki OC doğrusu, mutlak eşitlik doğrusudur. Bu doğru üzerindeki bütün
noktalarda gelir, tam olarak eşit dağıtılmaktadır. Örneğin A noktasında, nüfusun %20’si gelirin
%20’sini almaktadır. Lorenz eğrisi, mutlak eşitlik doğrusuna yaklaştıkça, gelir dağılımı
iyileşmekte, uzaklaştıkça ise, gelir dağılımındaki eşitsizlik artmaktadır. Lorenz eğrisi ile mutlak
eşitlik doğrusu arasındaki aralık genişledikçe, nüfusun büyük bir yüzdesi, gelirden sadece
küçük bir yüzdeye sahip olabilmektedir. Örneğin, Lorenz eğrisi üzerindeki B noktasında
nüfusun %80’i, gelirin sadece %50’sine sahip olabilmektedir.

100

Lorenz
Eğrisi

60
50

B

40

D

A

20

0

E

20

40

60

100

100

Nüfus (%)

Şekil 7.1 Lorenz Eğrisi

Lorenz eğrisi yöntemi ile bir ülkede, yıllar itibariyle gelir dağılımının hangi yönde
değiştiği görülebildiği gibi, ülkeler arası karşılaştırma yapma olanağı da elde edilir.

Gini Katsayısı Yöntemi: Gini katsayısı, ülkeler arası ya da yıllar arası, gelir dağılımı
eşitsizliğini ölçen bir katsayıdır. Gini katsayısı, mutlak eşitlik doğrusu ile Lorenz eğrisi
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arasında kalan alanın (D), mutlak eşitlik eğrisi altında kalan bütün alana (D+E) oranlanması ile
bulunur.
Gini katsayısı = D / D+E

Buna göre, D alanı, D+E alanına göre küçüldüğünde, gelir dağılımındaki adaletsizlik
azalırken, tersi durumda, adaletsizlik artacaktır. Gini katsayısı, 0 ile 1 arasında değerler alır.
Katsayının, 1’e yaklaşması, eşitsizliğin arttığını; sıfıra yaklaşması ise, eşitsizliğin azaldığını
ifade eder. Katsayı sıfır olduğunda, gelir dağılımında eşitliğin sağlandığı sonucu ortaya çıkar.
7.1.4. Fiyat Değişmeleri ve GSMH

Bir yıldan diğer yıla GSMH değerindeki değişme, üretim artışından ya da fiyat
artışından kaynaklanmış olabilir. GSMH ile ilgili iki durum söz konusudur:

• Nominal GSMH (Cari Fiyatlarla): Hesaplama yapılan dönemde, piyasada geçerli
olan fiyatların kullanılması ile bulunan GSMH değeridir.

• Reel GSMH (Sabit Fiyatlarla): Belirli bir yılın fiyatları esas alınarak hesaplanan
GSMH değeridir. Bu GSMH değeri enflasyonun etkisinden arındırılmıştır. Ekonomi büyüme
oranının hesaplanmasında reel GSMH değeri esas alınır.

Belirli bir dönem içerisinde fiyatların ne kadar değiştiğine ilişkin bir ölçünün
bulunması, nominal değerleri reel değerlere dönüştürmek açısından önemlidir. Bunu elde etmek
için bir grup mal ve hizmetin cari fiyatlarla ifade edilen değeri, aynı mal ve hizmet grubunun
temel (baz) yılındaki fiyatlarla ifade edilen değerine bölünür.
Cari fiyatlarla ifade edilen bir grup mal ve hizmetin değerinin aynı mal grubunun sabit
fiyatlarla ifade edilen değerine oranı fiyat indeksi olarak adlandırılır. Fiyat indeksi, cari
fiyatlarla ifade edilen nominal değerleri sabit fiyatlarla ifade edilen reel değerlere
dönüştürmekte kullanılır. İndirgeme (deflate etme) olarak bilinen bu dönüştürme işlemi, cari
fiyatlarla ifade edilen değerin fiyat indeksine bölünmesiyle gerçekleştirilir.
Nominal GSMH rakamlarını reel GSMH rakamlarına dönüştürmek için kullanılan özel
fiyat indeksine GSMH deflatörü adı verilir.
7.1.5. GSMH’nın Kullanımındaki Sınırlar

GSMH, ülke ekonomisine ilişkin durumun belirlenmesi ve diğer ülkelerle kıyaslama
yapılabilmesi için önemlidir. Ancak GSMH’nin kullanımına ilişkin sınırlamalar bulunmaktadır.
Bu sınırlamalar şu şekilde özetlenebilir:

• GSMH ve bununla ilgili diğer gelir büyüklükleri, ülkenin nüfusu bilinmediğinde pek
fazla anlam ifade etmez. Bunun yerine, daha anlamlı olabilecek kişi başına milli gelir rakamı
kullanılmalıdır. Kişi başına milli gelir, mevcut milli gelir değerinin nüfusa bölünmesi ile
bulunan ve bir refah ölçütü olarak kullanılan değerdir.
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• GSMH ve diğer gelir kavramları, bir insan için en değerli faaliyet olan dinlenmeyi
hesaba katmamaktadır.
• GSMH ve diğer gelir kavramları, üretilen malların kalitesindeki değişmeleri göz
önüne almamaktadır.

• GSMH ve diğer gelir kavramları, ülkede yaratılan gelirin bileşimi ve dağılımı
konusunda ayrıntılı bilgi vermemektedir.

• GSMH ve diğer gelir kavramları, mal ve hizmet üretiminden kaynaklanan bazı sosyal
maliyetleri yansıtmamaktadır.

• GSMH’nin hesaplanmasında ilke olarak, bu değere dahil edilmesi gerekirken dahil
edilemeyen çok sayıda faaliyet söz konusudur.

• Kayıt dışı ekonominin bulunması da GSMH değerinin kullanılmasını sınırlayan
durumlardan biridir. Kayıt dışı ekonomi, GSMH hesaplarına dahil edilmesi gerekirken bu
hesapların dışında kalan ekonomik faaliyet hacmidir.
7.2. Milli Geliri Belirleyen Faktörler ve Milli Gelir Denge Düzeyinin Belirlenmesi

İnsanoğlunun tüm çabası, kendine daha yüksek bir tüketim düzeyi sağlayacak gelir elde
etmektir. Bu durumda yaşamak için mutlaka belirli bir gelir düzeyine sahip olmak zorunda olan
birey, elde ettiği gelirin önemli bir kısmını harcar, bir kısmını da tasarruf eder.

Mili geliri Y, tüketim harcamalarını C, yatırım harcamalarını I ve tasarrufları da S ile
gösterirsek;
Y= C+I

Y= C+S
I=S

7.2.1. Tüketim

eşitliğine erişmekteyiz.

Her türlü ihtiyacı karşılamak amacıyla yapılan harcamalara tüketim denilmektedir.
İnsanlar elde ettikleri gelirlerinin önemli bir kısmını ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri satın
almak için harcamaktadırlar.
7.2.1.1. Tüketimi Belirleyen Unsurlar

Kişilerin tüketiminde artış ya da azalışa neden olan birçok faktör bulunmaktadır. Hane
halkının tüketimini belirleyen bu faktörler şu şekilde sıralanabilir:
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• Harcanabilir (Kullanılabilir) Gelir: Tüketim harcamalarını belirleyen temel faktör,
kişilerin elde ettiği gelirdir. Gelir düzeyi ne kadar artarsa, harcamalar da o kadar
artacaktır.
• Servet: Kişilerin sahip olduğu ev, araba, hisse senedi gibi her türlü varlık servet olarak
adlandırılır ve bu varlıklardaki artış, tüketim harcamalarını arttırır.

• Bekleyişler: Eğer kişiler gelecekte daha fazla gelir elde edeceklerini bekliyorsa
tüketimlerini artıracak, gelecekte gelirlerinde düşüş olacağını bekliyorlarsa tüketim
harcamalarını kısacaklardır.
• Demografik Unsurlar: Nüfusun miktarı ve yaş düzeyi gibi demografik unsurlar,
tüketim harcamalarını etkilemektedir. Mesela, nüfusun büyük çoğunluğunun gençlerden
oluştuğu ülkelerde tüketim harcamaları daha fazla olmaktadır.
7.2.1.2. Tüketim Fonksiyonu

Kişilerin gelirlerindeki artış, tüketim ve tasarruf miktarlarını etkileyen en önemli
unsurdur. Gelir arttıkça tüketim harcamaları da artacağı için, gelirle tüketim harcamaları
arasında doğru yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Gelirle tüketim harcamaları arasındaki doğru
yönlü ilişkiye tüketim fonksiyonu denir.

Tüketimle gelir arasındaki bu doğru yönlü ilişki, sadece kişisel gelir–kişisel harcama
arasında değil, kamu gelirleri – kamu harcamaları arasında da söz konusudur. Devlet de tıpkı
kişiler gibi, gelir arttığında daha fazla harcama yapmaktadır. Bir ülkenin GSMH’nin artışına
bağlı olarak, tüketim miktarı artmaktadır. İşte bu ilişki tüketim fonksiyonu ile ifade
edilmektedir.
Halkın farklı gelir seviyelerinde tüketime harcayacağı miktarı ifade eden tüketim
fonksiyonu;
C = f (Y) olarak ifade edilmektedir.

C: Tüketim

Y: Gelir

Tüketim fonksiyonu grafik ile aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
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Şekil 7.1. Tüketim Fonksiyonu
CoC, tüketim fonksiyonu doğrusudur. 45 derecelik doğru tüketimin gelire eşit olduğu
tüm noktaları göstermektedir. Buna göre gelirin tamamı tüketilmekte, tasarruf sıfır olmaktadır.
Ayrıca harcanabilir gelir sıfır iken birey ve toplum zorunlu ihtiyaçları için Co kadar harcama
yapmaktadır. Gelir sıfır iken yapılan tüketime(Co) otonom tüketim denilmektedir. Otonom
tüketim için gerekli kaynak ise ya önceki dönemlerdeki tasarruflardan ya da borçlanarak
sağlanacaktır. Bu nedenle tüketim fonksiyonunu,
C = Co + cY olarak yazmak mümkündür.

E denge noktasına kadar tüketim gelirden yüksektir. Bu durumda ekonomi ürettiğinden
daha çok tüketmektedir. E noktasında tüketim gelire eşittir. E noktasının sağında Y2 gelir
düzeyinde ise gelirler arttıkça tüketim azalmakta ve tasarruflar artmaktadır.

Marjinal Tüketim Eğilimi: Gelirde artış olduğunda tüketimde de artış olmaktadır.
Tüketim harcamalarındaki değişmenin gelirdeki değişmeye oranına marjinal tüketim eğilimi
(MPC) denir. Marjinal tüketim eğilimi, gelirdeki son birim değişmenin tüketimi nasıl
etkilediğini gösterir ve aşağıdaki formülle hesaplanır:
MPC= ∆C / ∆Y
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Gelirdeki değişme tüketimi etkilemektedir. Yani gelir arttıkça tüketim de artmaktadır.
Peki gelirdeki artış, tüketimi ne kadar arttırmaktadır?

Gelirdeki değişmenin tüketim harcamalarını ne oranda değiştirdiği marjinal tüketim
eğilimi ile ifade edilir.

Ortalama Tüketim Eğilimi: Tüketim harcamalarının (C) gelire (Y) oranı, ortalama
tüketim eğilimini (APC) verir.
APC = C / Y

7.2.2. Tasarruf

Tasarruf, gelirin tüketilmeyen kısmıdır( S= Y-C). Tasarrufların miktarını belirleyen
temel unsur, gelir düzeyi ile harcama düzeyidir. Gelir ile harcama arasındaki farkın büyüklüğü,
tasarrufların büyüklüğünü belirlemektedir.

Tasarruf

(S)

S = So+sY
0

Y

E

Y1

Y2

Y (Harcanabilir Gelir)

So

Şekil 7.2 Tasarruf Fonksiyonu
S: Tasarruf
Y: Gelir

So: Gelirden bağımsız tasarruf düzeyi
s : Marjinal tasarruf eğilimi
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Tıpkı tüketim gibi tasarruf da gelir arttığında artar, gelir azaldığında ise azalır. İnsanlar
ne kadar fazla gelir elde ederse, o kadar fazla tasarrufta bulunur. Bu durum tasarruf fonksiyonu
ile ifade edilir. Gelir ile tasarruflar arasındaki doğru yönlü ilişkiye tasarruf fonksiyonu denir. S
= f (Y) olarak ifade edilir.
SoS tasarruf fonksiyonu doğrusudur. E noktasına kadar tasarruflar negatiftir. E
noktasında ise tasarruf sıfırdır. Yani gelirin tamamı harcanmaktadır. E noktasından Y2 gelir
düzeyine doğru gidildikçe tasarruflar artmaktadır. Buna göre tasarruf fonksiyonunu,
S
= So + sY şeklinde yazmak mümkündür.
Her zaman tasarruf mümkün olmayabilir. Eğer gelir ancak tüketime yetiyorsa tasarruf
olmayacaktır. Eğer hane halkı gelirinden fazla harcama yapıyorsa, bunu ya borçlanma yoluyla
ya da daha önceki tasarruflarını kullanarak karşılar. Bu durumda negatif tasarruf ortaya çıkar.
Harcamaların geliri aşan kısmına negatif tasarruf denir.
Kişiler, firmalar ya da devlet hiç geliri olmasa da mutlaka harcama yapmak zorundadır.
Mesela bir kişi, hiç gelir elde etmese de yaşamak için zorunlu olan beslenme, barınma gibi
ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bu zorunlu ihtiyaçlar için harcama yapacaktır. Gelirle ilgili
olmayan, yani gelir olmasa da harcanmak zorunda olan, tüketim harcamalarının gelirden
bağımsız olan kısmına otonom tüketim denir.
Aşağıdaki tabloda gelirin tüketim ve tasarrufla ilişkisi verilmiştir. Mesela hiç gelir
olmadığında (“0”), tüketim miktarı 50 olduğu için tasarruf miktarı eksi değer alacak ve – 50
olacaktır. Gelir 100’e çıktığında tüketim 90 olduğu için tasarruf da 10 (100 – 90) olacaktır.
Benzer şekilde gelir 200’e çıktığında tüketim 140 olduğu için tasarruf da 60 olacaktır. Gelir,
tüketim ve tasarruf arasındaki ilişki aşağıdaki tabloda açıkça görülmektedir.
Tabloda dikkat edilecek nokta C + S’nin Y’yi vereceğidir (Y = C + S).

188

Gelir (Y)

Tüketim (C)

Tasarruf (S)
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Yukarıdaki tablo Şekil 7.3’de gösterilmektedir.
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Marjinal Tasarruf Eğilimi: Gelirde artış olduğunda tasarrufta da artış olmaktadır.
Tasarruflardaki değişmenin gelirdeki değişmeye oranına marjinal tasarruf eğilimi (MPS) denir.
Marjinal tasarruf eğilimi, gelirdeki son birim değişmenin tasarrufu nasıl etkilediğini gösterir ve
aşağıdaki formülle hesaplanır:
MPS =

∆S / ∆Y

Marjinal tüketim eğilimi (MPC) ile marjinal tasarruf eğiliminin (MPS) toplamı her zaman 1’e
eşittir:
MPC + MPS = 1

Ortalama Tasarruf Eğilimi: Tasarrufların (S) gelire (Y) oranı ise, ortalama tasarruf eğilimini
(APS) verir.
APS = S / Y

Ortalama tüketim eğilimi (APC) ile ortalama tasarruf eğiliminin (APS) toplamı her zaman 1’e
eşittir:
APC + APS = 1
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Şekil 7.3. Tüketim-Tasarruf
7.2.2.1. Tasarruf Paradoksu

Kişilerin daha fazla tasarruf yapmalarının yararlı olduğu yargısı ile ilgili çelişkili bir
durumu ifade etmektedir. Bireysel açıdan ele alındığında doğru olan bu hususun ekonominin
bütünü ele alındığında, artan tasarruflar karşısında tüketim ve harcama düzeyinde görülen
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azalmaların ekonomiyi durgunluğa götürdüğü ve milli geliri azalttığı sonucunu doğurmaktadır.
Görülmektedir ki bireylerin yapacağı tasarruf artışının refah düzeyini arttıracağı görüşü ile
çelişmektedir. Çünkü artan tasarruflar yatırıma dönüşmez ise beklenen sonucun tam tersi bir
durumla karşılaşılmaktadır.

I,S

S1
EI

0

Y1

E

Y0

S0
Io
Y

Şekil 7.4. Tasarruf Paradoksu

Şekil 7.4’te de görüldüğü gibi ilk denge noktası E’dir. Bu denge noktasında milli gelir
Y0 düzeyindedir. Tasarrufları S0’den S1’e çıkardığımızda yeni denge noktası E1 olurken, milli
gelir Y1 gibi daha düşük bir düzeyde bulunmaktadır. Dolayısıyla geliri arttırmak için yapılan
tasarruf artışı tam tersi bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Ancak tasarruflar yatırıma dönüştürülürse,
milli gelirde bir artış söz konusu olacaktır.
7.2.3. Yatırım

Yatırım, bir ülkenin sermaye stokunun artmasıdır. Dolayısıyla bir ülke yatırım yaparak
sabit varlıklarını arttırırsa toplam sermaye stoku da artmış olur. Ayrıca, Gelecekte mal veya
hizmet üretmek veya satmak üzere yeni fiziki sermaye (binalar, makineler, araçlar, ekipmanlar,
stoklar vb.) alımları olarak da tanımlanmaktadır.
Yatırım harcamaları, toplam harcamalar içerisinde tüketim harcamalarından sonra gelir.
Hatta bazen yapılan bir harcama bazen tüketim harcaması mı yatırım harcaması mı olduğu
karıştırılabilmektedir. Örneğin, bir arabanın bireysel kullanım için alınması tüketim harcaması
iken, aynı aracın bir firma tarafından işlerinde kullanmak amacıyla alması yatırım harcaması
olarak nitelendirilir.
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Yatırımların belli başlı çeşitleri şunlardır:
a- Mali Yatırımlar veya Plasmanlar: Mevcut bir firmanın hisse senedi ve tahvil gibi
mali değerlerinin alım ve satımıdır. Burada ülkenin reel geliri ve istihdamı artmış
değildir, sadece mülkiyet el değiştirmiştir. Bu yatırımlara pasif yatırımlar da denilebilir.
b- Reel Yatırımlar: Reel değerleri veya sermaye mallarını (makine, techizat, bina vs.)
ifade eder. Böyle bir yatırım ile yeni istihdam imkanları oluşturulmuş, üretim miktarı ve
gelirler arttırılmış olacaktır. Bu bakımdan, reel anlamda yatırımlar aktif yatırım adını da
almaktadır.
c- Brüt ve Net Yatırımlar: Belli bir sürede oluşturulan her çeşit sermaye mallarına brüt
yatırımlar denir. Ancak, bir yul içinde kullanılan sermaye malları aşınacağından ve
eskiyeceğinden yeni sermaye mallarının bir kısmı, bu aşınan ve eskiyen kısım yerine
ikame yatırımlar veya yenileme yatırımları şeklinde geçecektir. Bunun içindir ki,
sermaye mallarının aşınan kısmı düşüldükten sonra, geri kalan kısmı, ekonomide reel
sermaye stokuna net yatırım olarak ilave edilebilecektir. Başka bir ifade ile net
yatırımlar, toplam yatırımlardan yenileme yatırımlarının çıkarılması ile bulunur.
d- Otonom Yatırımlar: Daha çok, devletin yaptığı bu yatırımlar, genel olarak, milli
gelir düzeyi ile uyarılmayan veya kara dayanmayan yatırımlardır (yol, hastane vb.).özel
kesim yatırımları ise kar amacı güden yatırımlardır. Otonom yatırımlar, milli gelirden
bağımsız sayıldığından daha çok devlet tarafından gerçekleştirilir.
e- Uyarılmış Yatırımlar: Gelirdeki değişikliklere bağlı olan yatırımlardır. Gelirde
meydana gelen değişiklikler sonucunda toplam talepte oluşacak değişiklikler otomatik
olarak üretimde değişikliği o da doğal olarak yeni yatırımları uyaracaktır. Uyarılmış
yatırımlarla gelir arasında sıkı bir ilişki vardır. Toplumun geliri arttıkça mal ve
hizmetlere yapılan harcamalar da artar. Ortaya çıkan bu harcama artışını mal ve hizmet
arzıyla karşılayabilmek için girişimciler yatırım yapmaya yönelirler.
7.2.3.1. Yatırım Fonksiyonu

Yatırım harcamalarının milli gelir değişmelerinden bağımsız
yatırımlarla ilgili yatırım fonksiyonu,

olduğu otonom

I = Io olarak ifade edilmekte ve aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi milli gelir düzeyi ne
olursa olsun, değişmeyen bu yatırımlar milli gelir eksenine paraleldir.
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I

I

(A)

(B)

I = f (Y)

I1

Io
I2
0

Y

Y

0

Şekil 7.5. Otonom Yatırım ve Uyarılmış Yatırım

Milli gelir düzeyindeki gelişmelere bağlı olan uyarılmış yatırımlar yatırım fonksiyonuna
dahil edildiğinde ise toplam yatırımlar, I = Io + Iu olarak gösterilebilir.
I

I = Io+aY
Io
0

Y
Şekil 7.6. Yatırım Fonksiyonu

Yatırım fonksiyonu da;
I = Io + iY şeklinde formüle edilmektedir. Burada i, marjinal yatırım eğilimini ifade
etmektedir.
Marjinal Yatırım Eğilimi: Gelir düzeyinde meydana gelen değişmenin (∆Y) uyarılmış
yatırımlarda yol açtığı değişim (∆I) oranına (∆I) / (∆Y) denilmektedir.
193

Ortalama Yatırım Eğilimi: Bir ekonomide yaratılan gelirin ne kadarının yatırıma
ayrıldığını gösteren orandır. I yatırımları, Y geliri göstermek üzere ortalama yatırım eğilimi I /
Y şeklinde ifade edilmektedir.
7.2.3.2. Yatırıma Etki Eden Faktörler

Yatırımı belirleyen unsurlardan en önemlisi firmaların elde ettiği gelirdeki değişimdir.
Bunun dışında yatırımları etkileyen unsurlar şunlardır:
• Faiz Oranı: İşletmeler yatırım mallarını almak için kredi kullanıyorsa ve bu kredinin
faiz oranı, işletmenin elde edeceği kârdan yüksekse, işletmeler yatırım yapmaktan
vazgeçecektir. Çünkü kazandıklarından daha çok borç faizi ödemek zorunda kalacaktır.
Ayrıca faiz oranları yüksekse, işletmeler ellerindeki parayı yatırıma değil, faiz geliri
elde edecekleri yerlere yatıracaktır.
• Beklenen Kâr: İşletmenin, yatırımın fazla kâr getireceğini beklemesi durumunda
yatırımlar artar, yatırımların kârlılığının düşük görülmesi durumunda ise yatırımlar
azalır.
• Teknolojik Değişim: Artan rekabet şartlarına uyum sağlayabilmek, yeni ürünler
üretebilmek için işletmeler teknolojik değişime uyum göstermek zorundadır.
Teknolojideki bu değişime uyum sağlamak isteyen işletmelerin yatırımları artacaktır.
• Kapasite Kullanımı: Firmalar ellerindeki sermaye mallarını, makineleri tam
kapasitede kullanıyor veya üretim için bu makineler yetersiz kalıyorsa, yeni makineler
alarak yatırımlarını artıracaktır. Ancak elindeki makineleri yeterince kullanamıyorsa,
yeni makine alarak yatırım yapma gereği duymayacaktır.
• Sermaye Mallarının Maliyeti: Sermaye mallarının maliyetinin artması, yatırımdan
elde edilecek kârı azaltacağı için yatırımlarda düşüş olacaktır. Eğer sermaye mallarının
fiyatında düşüş olursa, bu düşüş kârı artıracağı için yatırımlar da artacaktır.
Tasarrufların geliri etkileyebilmesi için tasarrufların yatırıma dönüşmesi gerekir.
•Sermayenin Marjinal Etkinliği: Bir girişimci yatırım yaparken yapacağı
harcamalarla elde edeceği geliri değerlendirerek; yatırım yapacağı malın sağlayacağı
gelir, ilgili malın üretim maliyetlerinden daha fazla ise yatırım kararı almaktadır. İşte bir
yatırım malından beklenen geliri o yatırım malının maliyetine eşit kılan iskonto oranına
sermayenin marjinal etkinliği denir.
C: R1/1+r

C= Sermaye malı maliyeti (yatırılan ilk sermaye, arz fiyatı)

R= Sermaye malının net geliri ile yaratılan ilk sermaye toplamı
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r= İskonto oranı (kar oranı)
Sermayenin marjinal etkinliğini dikkate alan girişimci; bu oranı cari faiz oranı ile
karşılaştırmaktadır. Eğer sermayenin marjinal etkinliği ®, faiz oranından (i) büyük ise (r>i)
yatırım yapmak karlı olacaktır. Buna karşın sermayenin marjinal etkinliği (r), faiz oranından (i)
küçük ise (r<i) yatırım zararlı demektir. Bu durumda parayı faize yatırmak daha karlı olacaktır.
Eğer oranlar eşitse (r=i) ekonomik duruma göre yatırım yapılmakta ya da yapılmamaktadır.
7.2.4. Çarpan

Otonom yatırımlardaki bir değişikliğin milli gelirde meydana getireceği artış veya
azalışlara çarpan denilmektedir. Milli gelir düzeyindeki değişmenin otonom harcamalardaki
değişmeye oranı çarpan katsayısı olarak ifade edilmektedir. Çarpan harcamalar ile gelir artışları
arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

∆Y= k. ∆I ilgili kısaltmalar yapılınca

∆Y=Milli gelir düzeyinde değişme

k= 1/1-c

olarak yazılır.

∆I= Yatırım harcamalarındaki değişme
k= Çarpan katsayısı

c= Marjinal tüketim eğilimi

Buna göre yatırım ∆I kadar değiştiğinde; ∆I ile k katsayısının çarpımının değeri kadar
milli gelir değişmektedir.
Çarpan mekanizmasının etkin biçimde çalışabilmesi için; toplumların arz
fonksiyonunun sonsuz esnekliğe sahip olması; yani ekonomide çalışmaya hazır işgücü ile
kullanılmaya hazır atıl sermaye malı bulunması gerekmektedir. Ayrıca emek, kapasite ve döviz
yetersizlikleri gibi darboğazlar ile karşılaşılmamalıdır.
7.2.5. Hızlandıran

Ekonomide gelir düzeyi yükselirse ya da başka nedenlerle tüketim düzeyi yükselirse ve
atıl kapasite yoksa artan tüketim malı talebini karşılayabilmek için yatırımlar artmaktadır.
Ekonomide atıl kapasite olmaması yani tam kapasite ile çalışılması, talepte meydana gelen
artışı karşılamak için yeni yatırımların yapılmasını gerektirmektedir. Bunlara uyarılmış
yatırımlar denilmektedir. Buna göre tüketim malları talebindeki artışın, uyarılmış yatırım
talebine etkisine hızlandırma etkisi; bunu belirleyen katsayıya da hızlandıran adı verilmektedir.
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Hızlandıran katsayısı tüketimdeki değişikliğin kendisinin kaç katı uyarılmış yatırım
harcamasına yol açtığını göstermektedir. Karşılıklı bir etki söz konusudur. Yatırımlar arttıkça
tüketim harcamaları artmakta; artan tüketim harcamaları da tekrar yatırımları uyarmaktadır.
Hızlandıranın başarıya ulaşabilmesi için işletmelerin boş kapasitesinin olmaması, yani
tam istihdamın olması, tüm kaynakların kullanılması gerekmektedir. Ayrıca tüketim
harcamalarının uyarılmış yatırımları etkileyebilmesi için sanayinin gelişmiş olması
gerekmektedir. Yani, gelişmekte olan ekonomilerde hızlandıran etkili olamamaktadır.
7.2.6. Enflasyonist Açık

Çarpan analizinde, bir ekonomide yatırımlardaki artışın, milli geliri yatırımın birkaç katı
arttıracağını belirtmiştik. Yalnız burada yatırımlardaki artışın milli gelirde neden olacağı artış,
tam istihdam denge gelir düzeyine kadar reel şekilde, daha sonra da nominal yönde olacaktır.
Başka bir ifade ile ekonomide fiyatlar genel seviyesi yükselmekte buna karşın reel olarak mal
ve hizmet miktarı artmamaktadır. Reel olarak artmayan mal ve hizmetler için daha fazla
harcama yapılması ise enflasyonist baskıyı ortaya çıkarmaktadır.
AD

Y
E

A
Enflasyonist
Açık

AD

B

450

Y2

Y1

Y

Şekil 7.7. Enflasyonist Açık

Şekilde MG Y1 seviyesinde dengeye gelmiştir. Bu denge seviyesinde OY1
büyüklüğünde bir nominal gelir söz konusudur. Yani buradaki artış üretim ve gelir artışından
kaynaklanmayıp, fiyatlar genel düzeyindeki artıştan kaynaklanmaktadır.
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Toplam talep ile toplam arz arasındaki AB kadar fark enflasyonist açığı vermektedir. Bu
fark tam istihdam seviyesinde toplam talebin toplam arzı ne kadar aştığını göstermektedir.
Enflasyonist açığı önlemek için ya toplam talebi AB kadar kısmak ya da üretimi yani toplam
arzı arttırmak (tam istihdamı Y2’den Y1’e çıkarmak) gerekmektedir. Ancak toplam arzı
arttırmak kısa dönemde kolay olmamaktadır. Bu nedenle kamu harcamaları ve yatırım
harcamaları kısılarak toplam talep azaltılmalıdır.
Bu durumda devlet harcama kısıcı politikalar uygulamalıdır. Bunun için vergiler
arttırılarak tüketim harcamaları azaltılmalı, faizler yükseltilerek tasarruflar arttırılmalıdır.
7.2.7. Deflasyonist Açık

Bir ekonomide toplam talep yetersizliği nedeniyle işgücü ve sermayenin eksik
kullanılması sonucu milli gelirin eksik istihdam seviyesinde dengeye gelmesidir. Başka bir
ifade ile deflasyonist açık; ekonomiyi tam istihdam düzeyine taşıyacak potansiyel harcama
düzeyi ile fiili harcama düzeyi arasındaki açıklıktır.
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450
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Şekil 7.8. Deflasyonist Açık
Şekilde MG Y1 seviyesinde (E noktası) dengededir. E noktasında ekonomi eksik
istihdam seviyesinde dengededir. Ekonomide atıl kapasite ve işsizlik mevcut olduğundan reel
üretim ve gelir kaybı söz konusu olmaktadır. Yani toplam talep toplam arzın altında
kaldığından talep yetersizliği ortaya çıkmakta ve eksik istihdamda denge durumu oluşmaktadır.
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Tam istihdam milli gelir düzeyinde; toplam arzın AY2 kadar olmasına karşın, toplam
talep BY2 kadardır. Bu durumda AB kadar bir deflasyonist açık vardır. Şayet toplam talep AB
kadar arttırılabilirse, ekonomi Y1 eksik istihdam seviyesinden Y2 tam istihdam seviyesine
ulaşabilecektir. Dolayısıyla deflasyonist açık ortadan kalkacaktır.
Bu durumda ekonomiye müdahale edilerek kamu harcamaları ile yatırım harcamalarını
arttırarak toplam talebi arttırmak mümkün olacaktır. Ayrıca vergiler düşürülerek tüketim
harcamalarının arttırılması, faiz oranlarının düşürülerek tasarrufların azaltılması, ayrıca devletin
cari harcamalarını arttırması da toplam harcamaları arttıracaktır. Dolayısıyla ekonomide
deflasyonist açık kapanırken eksik istihdam seviyesinden tam istihdam seviyesine
ulaşılabilmektedir.
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Uygulamalar

•

•

Bir otomabil üretiminde, üretim aşamasını da dikkate alarak GSMH’ye ilave edilecek
değeri belirleyiniz.
Gelirle tüketim arasındaki ilişkiyi bir grafik yardımıyla açıklayınız.
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Uygulama Soruları

•
•

GSMH hesabında dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

Milli geliri belirleyen faktörler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde milli gelir ve milli gelire ilişkin kavramlar, GSMH hesapları ve
milli geliri belirleyen faktörler öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları

1. GSMH’den aşağıdakilerden hangisi çıkarıldığında SMH değerine ulaşılır?

a) Amortismanlar

b) Dolaylı vergiler

c) Dağıtılmayan şirket karları
d) Transfer ödemeleri
e) Dolaysız vergiler

2. Transfer ödemeleri aşağıdakilerden hangisinin içinde yer almaktadır?

a) Milli Gelir

b) Safi Milli Hasıla

c) Gayri Safi Milli Hasıla

d) Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
e) Kişisel Gelir

3. Bir ekonomide toplam üretim değerinden ara malların çıkarılması ile aşağıdakilerden
hangisine ulaşılır?

a) Gayri Safi Milli Hasıla

b) Safi Milli Hasıla
c) Katma değer
d) Kişisel Gelir
e) Milli Gelir
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4. Aşağıdakilerden hangisi Milli Geliri gösterir?

a) Gayri Safi Milli Hasıla + Dolaylı Vergiler

b) Safi Milli Hasıla – Dolaylı Vergiler

c) Gayri Safi Milli Hasıla - Amortismanlar
d) Amortismanlar + Safi Milli Hasıla

e) Safi Milli Hasıla – Transfer Ödemeleri
5. Belirli bir yılın fiyatları esas alınarak hesaplanan milli gelirle ilgili değere ne ad
verilir?

a) Nominal Gayri Safi Milli Hasıla

b) Gayri Safi Milli Hasıla

c) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

d) Reel Gayri Safi Milli Hasıla
e) Kullanılabilir Gelir

6. Marjinal tasarruf eğiliminin 0,70 olduğu bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi kaç
olacaktır?

a) 0,20

b) 0,40

c) 0,30

d) 0,80
e) 1
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7. Otonom yatırımlardaki bir değişikliğin milli gelirde meydana getireceği artış veya
azalışlar aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

a) Çarpan

b) Deflasyonist açık
c) Hızlandıran
d) Tasarruf

e) Enflasyon
8. Belli bir dönemde tüketim harcamalarını belirleyen temel faktör aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Beklenen Kar

b) Üretim

c) Tasarruf
d) Yatırım
e) Gelir

9. Aşağıdakilerden hangisi tüketimi belirleyen unsurlardan değildir?

a) Harcanabilir Gelir

b) Kapasite Kullanımı

c) Demografik Faktörler
d) Beklentiler
e) Servet
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10. Marjinal tüketim eğiliminin (MPC) 0,50 olduğu bir ekonomide marjinal tasarruf
eğilimi (MPS) kaç olur?

a) 0,15

b) 0,30

c) 0,60

d) 0,50
e) 1

Cevaplar

1) a 2) e 3) c 4) b 5) d 6) c 7) a 8) e 9) b 10) d
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8. İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. İstihdam ve İşgücü

8.2. İşsizlik ve İşsizik Türleri

8.3. Enflasyon Ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Philips Eğrisi
8.4. İşsizlikle Mücadele (İstihdam) Politikaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•
•
•

İşsizlik ve istihdam kavramları ne anlama gelmektedir?

İşsizlik türleri nelerdir?

İşsizlikle mücadele politikaları nelerdir?
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•

•
•
•
•
•

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

İşsizlik
ve
kavramları
İşsizlik türleri
İşsizlikle
politikaları

Kazanım

istihdam İşsizlik ve istihdam
kavramlarını kavrayabilmek.
İşsizlik türlerini
öğrenebilmek.
mücadele İşsizlikle mücadele
politikalarını tartışabilmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Okuyarak, Araştırarak.
Okuyarak, Araştırarak.
Okuyarak, Araştırarak, Fikir
Yürüterek ve Tartışarak.
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Anahtar Kavramlar

•
•
•

İşsizlik

İstihdam

Enflasyon
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Giriş

Her ekonominin karşı karşıya olduğu ilk ve en önemli sorun ekonomideki tüm üretim
faktörlerinin (emek, sermaye, toprak, girişim) üretime koşulması gerekliliğidir. Tüm üretim
faktörlerinin üretimde görev alması ve dolayısıyla hiç birinin atıl kalmamasına tam kullanım ya
da tam istihdam denilmektedir. Bu olguya geniş anlamda tam istihdam denilmektedir. Ancak,
üretim faktörlerinden emek faktörü diğer faktörlerden farklı özelliklere sahiptir. Emek işçiye
bağlı olduğundan çalışılmayan günlere ait çalışma gücünün biriktirilerek daha sonra üretime
dahil edilmesi mümkün olamamaktadır. Bu nedenle işçi emeğini satamazsa işsiz duruma
düşecek ve sosyal sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu durumda bir ekonomideki tüm üretim
faktörlerinin üretime koşulması geniş anlamda tam istihdam, ekonomide çalışmak istek ve
arzusunda olan tüm yetişkin insanların iş bulup çalışmalarını ise dar anlamda tam istihdam
olarak ifade edilmektedir.
Bundan böyle, istihdamdan söz ederken dar anlamıyla yani sadece işgücü faktörünün
üretimde görev almasını kastedeceğiz. Ancak, bir ekonomide tüm yetişkin nüfusun iş bulup
çalışması, yani tam istihdamın gerçekleşmesi, hiçbir zaman mümkün değildir. Her ekonomide
daima bir miktar işgücü değişik nedenlerden dolayı iş bulamamaktadır ki, bunlar işsizlik
türlerinde açıklanacaktır. Bu işsizlik türleri sonucu ekonomide tam istihdam değil, ancak
yüksek istihdam söz konusudur. Fakat alışkanlık nedeniyle tam istihdam kavramı kullanılmaya
devam edilmektedir.
Bu bölümde işsizlik ve istihdam kavramları öğretilecek, işsizliğin türleri incelenecek ve
işsizlik ile mücadele politikaları tartışılacaktır.
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8.1. İstihdam ve İşgücü

Bir ülkede belirli bir zamanda milli geliri oluşturan mal ve hizmetlerin üretiminde
çalışan ve bunun karşılığı ücret adı verilen faktör geliri elde eden insanlar o ülkenin istihdam
düzeyini oluştururlar. Bir ülkede emek faktörünün ana kaynağı ülke nüfusudur. Fakat nüfusun
tümünün üretim faaliyetlerine katılamayacağı açıktır. Nüfus içinde bazı insanlar çalışamayacak
kadar küçük, bazıları yaşlı, bazıları hasta, bazıları da özürlü olabilir ve dolayısıyla üretim
faaliyetlerine katılamaz. Öğrenim gören öğrencilerle zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren
gençler de üretim faaliyeti dışındaki nüfus kesimlerine dahil edilirler. Sonuçta, bazı insanlar
doğaları gereği çalışmaktan hoşlanmazlar ve üretim faaliyetleri dışında kalmayı tercih ederler.
Bir ülke nüfusundan üretim faaliyetlerine katılabilecek, uygun insanları seçmek için
izlenen yöntem genellikle aşağıdaki şekildedir;
- Önce nüfustan 15 yaşın altında ve 64 yaşın üstünde olanlar çıkarılır. Geri kalan nüfus
büyüklüğüne çalışabilir nüfus veya çalışma çağındaki nüfus adı verilir.
- Çalışabilir nüfustan çalışamayacak kadar hastalar ve özürlüler, öğrenim gören ve
askerlik yapan gençler ile çalışmak istemeyenler çıkarıldığında bulunan büyüklük ise işgücü
olarak adlandırılır.
Belirli bir zamanda bir ülkede işgücünün üretim faaliyetlerine katılan, yani ücret
karşılığı çalışan kısmı o andaki istihdam düzeyini oluşturur. İşgücüne dahil olup da o anda bir
işte çalışmayan fakat iş bulduğunda çalışmaya razı olanlar ise işsiz sayılırlar. Buradaki işsizlik
irade dışı bir olgudur. Başka bir deyişle, kişi kendi istediği için değil, iş bulamadığı için işsiz
durumdadır. Kendi isteğiyle çalışmayan kimselerin durumu ise genelde ekonomi biliminin
uğraş alanına girmez.
Çalışma çağında olup da çeşitli nedenlerle kendi iradesiyle işgücü dışında kalan, yani iş
aramayan kimselerin sayısının belli boyutları aşması durumunda; ortada insan emeği açısından
bir potansiyel kaybı ve dolayısıyla üzerinde durulması gereken bir sorun var demektir. Örneğin;
2015 yılı itibarıyla 79 milyona yaklaşan nüfusuyla ülkemizde işgücünün büyüklüğü 29 milyona
yaklaşmıştır. Bunun anlamı, çalışma çağında bulunan kimselerden bir bölümünün kendi
istekleriyle üretim faaliyetleri dışında kalması demektir. Bu, önemli bir üretim kaybına işaret
eder ve ülke milli gelirini arttırabilmek için bu kimselerin hiç değilse bir bölümünün üretim
faaliyetlerine katılması gerekir.
Ekonomi bilimi bu kimselerin büyüklüğünün ve dolayısıyla potansiyel üretim
kayıplarının ölçülmesi açısından bir de kavram geliştirmiştir. İşgücüne Katılım Oranı diye
anılan bu ölçü ülke işgücünün (yani bir işte çalışanlarla iş arayan işsizlerin toplamının)
çalışabilir nüfusa oranlanmasıyla hesaplanır. Örneğin, bir ülkede işgücü 8 milyon kişiden,
çalışabilir nüfus da 10 milyon kişiden oluşuyorsa o ülkede;
İşgücüne Katılım Oranı = Toplam İşgücü / Çalışabilir Nüfus
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İşgücüne Katılım Oranı: (8/10)= %80 olur.
8.2. İşsizlik ve İşsizlik Türleri

8.2.1. İşsizlik, İşsizlik Oranı ve İşsizliğin Sakıncaları

Bir ekonomide çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin olması halinde söz
konusu ekonomide işsizlik var demektir. Bu durumda, çalışmak istediği halde iş bulamayan
yetişkinlere, işsiz denir.
Bir ekonomideki işsiz miktarı ise, söz konusu ekonomide işi olmayan ve cari ücret
düzeyinde çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin miktarıdır. Bir ekonomideki
işsizlik oranı ise, söz konusu ekonomideki işsizlerin toplam işgücü (çalışanlar+işsizler)
içindeki payını ifade etmektedir.
Bu çerçevede işsizlik; bir kişinin çalışma gücü ve arzusunda olup da piyasadaki cari
ücret düzeyine razı olmasına karşın iş bulamama durumudur. Dolayısıyla, ücret düzeyini
beğenmediği için çalışmayanlar işsiz sayılmamaktadırlar.
TOPLAM NÜFUS

Toplam Aktif Nüfus
İş
Müzmin Çalışanlar (Toplam İstihdam)
Çalışmak
arayanalar
Açık
Çalışamayanlar
istemeyenler İş umudu
Ekonomiye katkısı
İşsizler Gizli
olanlar
İşsizler
olanlar (Üretkenler) 65 yaşın
Çocuklar
üstündeki
0-14 yaş
yaşlılar
Gerçek İşsizlik
Toplam İstihdam
Görünen İşsizlik

Gerçek İstihdam
Eksik
Tam
İstihdam Çalışanlar

Tablo 8.1. İstihdam
Bir ekonomide işsizlik oranı ise; belli bir dönemde çalışacak durumda olan ve iş
aramalarına rağmen iş bulamayanların işgücüne oranıdır.
Toplam Aktif Nüfus – İradi İşsizler = İşgücü
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İşgücü – Çalışanla = Gayri İradi İşsizler

İşgücüne Katılma Oranı = Toplam İşgücü / Toplam Aktif Nüfus
İşsizlik Oranı = İş Arayanlar / Toplam İşgücü

İstihdam Oranı = Toplam Çalışanlar / Toplam İşgücü
Aktif Nüfus Oranı = Toplam Aktif Nüfus / Toplam Nüfus
Bir ekonomide belli bir dönemde doldurulabilecek iş saatleri toplamına istihdam hacmi
denilmektedir. Aktif nüfustaki artışa paralel olarak işgücü, işgücüne paralel olarak da iş
kapasitesi artarsa, hem ekonomi gelişir, atıl kaynak bırakmaz, hem de işsizlik bir problem
olarak ortaya çıkmaz.
Günümüzde ekonomilerinin en önemli sorunu tam istihdamın sağlanması, yani çalışmak
isteyen herkese iş bulunması gelmektedir. İşsizliğin de sosyal ve ekonomik sakıncaları vardır.
İşsizliğin sosyal sakıncaları: işsizliğin uzun sürdüğü dönemlerde işsizlerin yaşam
standardı düşmektedir. İşe yaramadıkları kompleksine kapılan işsizlerin ailevi ilişkileri
bozulduğundan toplumda boşanmalar artacaktır. Diğer yandan toplumda hırsızlık başta olmak
üzere suç oranı ve alkol kullanımı artarken, kumar ve birtakım ahlak dışı işler yaygınlaşır.
Çalışma alışkanlıklarını zamanla kaybeden işsizler, yeni bir işe girmek için gerekli dinamizmi
gösteremeyecekler ve işe girmeleri halinde de adapte olmakta zorlanacaklardır. Özellikle kriz
dönemlerinde işlerini kaybetme korkusu nedeniyle çalışanların da önemli bir kısmının ruhsal
bunalıma girmeleri, işsizliğin kişiler üzerindeki tahribatlarını yansıtmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde işsizliğin bu gibi sosyal sakıncalarını azaltmak amacıyla sosyal
güvenlik şemsiyesi altında işsizlik tazminatı ödenmekte ve işsizlerin çalışmadıkları dönemleri
daha rahat atlatmaları sağlanmaya çalışılmaktadır.
İşsizliğin ekonomik sakıncaları: İşsiz kişilerin çalışmadığı sürelerin, ekonomiye
maliyeti söz konusu kişilerin aynı sürelerde çalışma imkanı bulmuş olmaları halinde
gerçekleştirecekleri üretim miktarı kadar olacaktır. Bu maliyet eksik istihdam halinde fiilen
gerçekleştirilen milli gelir ile potansiyel milli gelir (tam istihdam milli geliri)arasındaki fark
olduğu bilinmektedir. İşsizlik nedeniyle ekonominin uğradığı üretim kaybına MG açığı
denilmektedir.
Milli Gelir Açığı= Potansiyel MG – Fiili MG’dir.

Aynı zamanda bu duruma “işsizlikten gelen dara kaybı (işsizliğin ölü ağırlığı)”
denilmektedir. Diğer yandan MG’deki yıllık net artış yani ekonomik büyüme ile işsizlik
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arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Ekonomik büyüme arttıkça, işsizliğin azalması
olgusunu Artur Okun (1928-1980) adlı iktisatçı incelemiştir.
8.2.2. İşsizlik Türleri

İşsizlik türlerini açıklarken, işsizliğin hangi nedenlerden kaynaklandığı da ortaya
konulmuş olacaktır.
• Yapısal İşsizlik: Her ekonomi sürekli bir değişim içindedir. Bir yandan tüketicilerin
talep kalıpları değişirken, öte yandan üretim teknolojisi değişmektedir. Bu şekilde ekonominin
talep ve üretim yapısında ortaya çıkan değişikliklere intibak sürecinin neden olduğu işsizliğe
yapısal işsizlik denir. Uzun süre emek yoğun üretim tekniği uygulanmış bir alanda, sermaye
yoğun tekniklere geçilmesi sonucu kullanılan emeğin bir kısmının gereksiz hale gelmesiyle
ortaya çıkan yapısal işsizliğe, teknolojik işsizlik de denilmektedir. Ekonomide üretim
teknolojisi değişim geçirirken; işgücü talebinin yapısı da değişmektedir. İşgücü arzının
niteliksel yapısı ise bu değişime hemen uyum gösterememektedir. Dolayısıyla mevcut sayısı ile
işsiz sayısı birbirine eşit olsa bile geçici olarak işsizlik görülmektedir.
Bu tür işsizlik teknolojik gelişme hızının yüksek olduğu dönemlerde artmaktadır. Bu
işsizliğin giderilmesi işgücünün yeni işgücü talep yapısının gereklerine göre yeniden
eğitilmesine bağlı olmaktadır. Bu nedenle teknolojik işsizlik olarak tanımlanması nedeniyle;
makinaların insanların yerini almasından kaynaklanan işsizlikle karıştırılmaması
gerekmektedir. Örneğin, bir demir-çelik fabrikasının otomasyona geçmesi sonucu o fabrikada
çalışan işçilerden bir kısmı işini kaybederken bir başka işyerinde bilgi ve iletişim
teknolojileriyle ilgili yeni işçi talepleri doğmakta; örneğin bilgisayar operatörleri aranmaktadır.
Bu durumda demir-çelik fabrikasından ayrılan işçilerin yeni açılan işlere alınmaları
mümkündür. Fakat bazen uzun sürebilen bir eğitim ve yeniden öğrenme sürecinden
geçmelerine bağlıdır. Bu durum, yapısal işsizlikle mücadelenin pek kolay olmadığını ve ciddi
bireysel ve toplumsal çabalar gerektirdiğini ortaya koymaktadır.
• İradi İşsizlik: İnsanların cari ücret veya kanunla belirlenen ücret seviyesinde çalışma
imkanına sahip olmalarına karşın; çeşitli nedenlerle çalışmak istemeyip, işsiz kalmak istemeleri
durumunda ortaya çıkan işsizliğe iradi işsizlik denilmektedir. Bu işsizlikte daha yüksek ücret ve
daha iyi çalışma şartları arandığı için; kişiler kendi iradeleri ile bilerek ve isteyerek işsiz
kalmaktadır. İradi işsizliğin nedeni insanların hayatlarını sürdürmeleri konusunda kendilerini
güvende hissetmeleridir.
• Gayrı-iradi İşsizlik: Çalışma gücünde ve arzusunda olup; cari ücret düzeyinde ve
mevcut şartlarda çalışmaya razı kişilerin iş bulamamaları halinde oluşan işsizliğe
denilmektedir. Bu işsizliğin iradi işsizlikten farkı kişilerin mevcut koşullara razı oldukları halde
iş bulamamalarıdır. Bundaki en önemli etken ekonominin içinde bulunduğu talep ve sermaye
yetersizliğidir. Bu nedenle acil olarak çözüm bekleyen işsizlik türüdür.
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• Konjonktürel İşsizlik: Piyasa ekonomilerinde ekonomik faaliyetler dalgalı bir seyir
izler. Bu faaliyetlerin bazen yoğunlaştığı, bazen durgunlaştığı görülür. Bu dalgalı gidişe
ekonomik konjonktür adı verilir. Konjonktürel işsizlik de ekonomik faaliyetlerin azaldığı
dönemde ortaya çıkan, bu faaliyetlerin daha sonra canlanmasıyla azalan ya da ortadan kalkan
geçici bir işsizlik türüdür. Konjonktürel işsizliğin sık görülen bir türü de mevsimlik işsizliktir.
Örneğin, turizm, inşaat gibi bazı faaliyetler kışın azalır, yazın artar. Dolayısıyla, bu
faaliyetlerde çalışanlar kışın işlerini kaybedebilir, fakat yazın tekrar çalışma imkanı bulurlar.
• Friksiyonel (Arızi) İşsizlik: Arızi işsizlik olarak da tanımlanmaktadır. Bu işsizlik
emek piyasasının yeteri kadar saydam olmaması ile ilişkilidir. Bu nedenle emek arz ve talep
edenlerin buluşması gecikebilir. Aslında bu işsizlik ortamında, ekonomiler işsizliği mas edecek
iş imkanlarını sağlamaktadırlar. Ancak emek arz ve talebinin buluşamaması nedeniyle işsizlik
ortaya çıkmaktadır. Bu işsizlik türü, emek piyasasına yeni girenlerin veya işini terk edip yeni iş
arayanların oluşturduğu kitleyi tanımlamaktadır. Friksiyonel işsizlik kişiler açısından geçici
nitelik taşır. Ancak ekonomi bir bütün olarak bünyesinde daima belirli bir oranda friksiyonel
işsizliği barındırır. İş arama işsizliği olarak da adlandırılan friksiyonel işsizlik ekonomi
açısından zararlı değildir. Diğer bir ifade ile, bireylerin iş arama işsizliği nedeniyle geçici bir
süre işsiz kalmalarının üretim kaybına yol açacağı endişesi çok fazla haklılık payı
taşımamaktadır. Çalışma hayatında, işverenlerin yaptıkları işe en uygun elemanı bulmak için
ince eleyip sık dokunmaları ya da bireylerin kendi becerilerine uygun iş bulmak üzere yoğun
bir araştırma sürecine girmeleri uzun dönemde ekonominin geneli açısından yararlı olacaktır.
Çünkü işe uygun elemanın bulunması ya da kişinin kendine uygun işi bulması, üretkenliğin
artması sonucunu doğurur. Ancak bu sonucun ortaya çıkması için, firmaların ve işgücünün
doğru bilgiye zamanında ulaşma imkanı olmalıdır.
• Doğal işsizlik Oranı: Friksiyonel işsizliğe yakın bir kavramdır. İşinden memnun
olmadıkları için ayrılıp yeni iş arayanlar; başka bir şehirde iş kabul etmedikleri için işsiz
kalanlar; mevsimlik işlerde çalışanlar veya bu tip işlerde çalışmayı tercih edenler; özürlü
oldukları için iş imkanları sınırlı olanlar vb. gibi geniş bir kitle doğal işsizlik oranını
oluşturmaktadırlar. Bu kavram konjonktürel işsizlik dışında, pek çok işsizlik çeşidini
içermektedir. Bu işsizlik, ekonominin normal performans sergilediği durumlarda gözlenen
işsizlik oranını ifade etmektedir. Sosyal güvenlik sisteminin gelişmesi ile birlikte, doğal işsizlik
oranı da yükselmektedir. Çünkü işsizlik sigortası gibi kurumların varlığı işsizliğin maliyetini
düşürmekte; kişileri, iş tercihleri konusunda daha seçici davranmaya itmektedir. Bu işsizlik
türlerini tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Dolayısıyla konjonktürel işsizliğin
olmaması halinde, ekonominin tam istihdama ulaştığı sonucuna varılır. Tam istihdam
düzeyindeki bir ekonomide, yapısal işsizlik oranı ile friksiyonel işsizlik oranı toplamı, doğal
işsizlik oranı olarak ifade edilir. Genellikle makro analizlerde doğal işsizlik kavramı kullanılır
ve işsizlik oranındaki artış doğal işsizlik oranı baz alınarak ölçülür.
Doğal işsizlik oranının belirleyicileri şunlardır:
Friksiyonel işsizlik: Geçici işsizlik veya daha iyi iş bulabilmek için iş arama
sürecinde olan nüfusun oluşturduğu işsizlik.
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Fiyat-ücret rijitlikleri: Fiyat ve ücretlerin özellikle aşağıya doğru esnek olmaması
işsizlik sorununun bir boyutunu oluşturmaktadır.
Emek piyasası rijitliği: Sendikacılığın gelişimi ve yaygınlığı, sosyal devlet
anlayışının gelişimiyle siyasal iktidarların işsizlere sağladıkları olanaklar emek piyasası
rijitliğini arttırmaktadır. Piyasa rijitliğinin artması, doğal işsizlik oranının yükseltmektedir.

Çalışma teşvikleri: Çalışma teşvikleri doğal işsizlik oranını azaltıcı, çalışmama
güvencesi (işsizlik sigortası gibi) arttırıcı etkide bulunmaktadır.

Emek gücünün bileşimi: Çalışan nüfus içinde kadınların gün geçtikçe artan yeri
doğal işsizlik oranını yükseltmektedir. Çünkü, ev kadını olarak işsiz sayılmayan kadınlar
çalışma yaşamında işsiz sayılmaktadırlar.
Reel GSYİH’nin doğal büyüme oranıyla, doğal işsizlik oranı yakın ilişki içindedir.
Doğal reel GSYİH’deki artış, doğal işsizlik oranını azaltır. Tersi de geçerlidir. Doğal reel
GSYİH’deki azalış doğal işsizlik oranını yükseltmektedir.
• Açık İşsizlik-Gizli İşsizlik: Açık işsizlik, istatistiklere yansıyan işsizliktir. Gizli
işsizlik ise teknolojik düzeyin sabit olduğu bir ortamda istihdam düzeyinde yapılacak bir
kısıntının üretimi azaltmaması halinde söz konusu olmaktadır. Üretime katkıda bulunmayan;
marjinal verimliliği sıfır olan işgücü bu kapsamdadır. Yani belli bir üretim kolunda çalıştırılan
kişilerden bir kısmı faaliyetten çekildiği zaman üretim hacminde bir daralma ve üretimde bir
aksama meydana gelmiyorsa, faaliyetten çekilen kişiler o üretim kolunda gizli işsizdir.
Örneğin, bir işletmede 10 kişi çalışıyorsa ve bu 10 kişinin yaptığı işi 9 kişi de yapabiliyorsa bu
işletmedeki 1 kişi gizli işsiz demektir.
• Bölge veya Sektör İşsizliği: Belli bir bölge ya da sektörün çekici bir alan olmaktan
çıkması, o bölge veya sektörde üretimi daraltır. Üretimin daralması sonucu ise daha az çalışana
ihtiyaç duyulacağı için işsizlik ortaya çıkar. Belli bir bölgede veya sektörde ortaya çıkan bu
işsizlik türüne bölge veya sektör işsizliği denir.
Yukarıdaki işsizlik türlerine, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere özgü bir işsizlik
türü olan sermaye yetersizliğinden kaynaklanan işsizliği de ilave etmek gerekir. Bu tür
ülkelerde hızlı nüfus artışı nedeniyle, çalışma çağındaki nüfus artış hızı yüksektir. Çalışma
çağındaki nüfustaki artış, yeni yatırım ve istihdam alanlarının açılması ile eritilemezse, işsiz
sayısı artar.

Yeni yatırım ve istihdam projelerinin uygulanması, sermaye kısıtına bağlıdır. Sermaye
artışı olmadan yatırım harcamalarının artması mümkün değildir. Azgelişmiş ya da gelişmekte
olan ülkelerde, kişi başına düşen gelir düzeyinin düşük olması tasarruf miktarının da düşük
olmasına neden olmaktadır. Tasarruf miktarının düşük olması, yeni yatırımlar için gerekli
sermaye kaynaklarının yetersizliği sorununa yol açar. Sürekli nüfus artışına rağmen, yeni
yatırım ve dolayısıyla istihdam olanaklarının zayıf olması, çalışma çağına katılan işgücünün
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önemli bir bölümünün işsizler ordusuna katılmasına yol açmaktadır. Bu ülkelerde, sermaye
yetersizliğinden kaynaklanan işsizlik sorununun çözümü için yabancı sermaye yatırımlarının
özendirilmesi bir hal çaresi olarak düşünülebilir.
Ancak ülke deneyimleri açıkça göstermektedir ki, az gelişmiş ülkelerdeki siyasi
istikrarsızlık ve belirsizlik, aşırı bürokrasi, güvenlik sorunu, yüksek enflasyon ve enflasyon
belirsizliği sorunu gibi çok sayıda olumsuz faktör, üretim amaçlı sermaye girişlerini
engellemektedir.
Bir ekonominin gidişatı hakkında kesin bir kanaate varmak için enflasyon ve işsizlik
oranlarını birlikte takip etmek gerekmektedir. Enflasyon oranı ile işsizlik oranının toplamı,
hoşnutsuzluk endeksi kavramıyla ifade edilir.
Hoşnutsuzluk endeksi = Enflasyon oranı + İşsizlik oranı
Hoşnutsuzluk endeksinin yükselmesi, makro ekonomik istikrarsızlık sinyali olarak
algılanır.
8.3. Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Philips Eğrisi

Philips Eğrisi, 1958 yılında A.W.H. Philips tarafından ileri sürülmüştür. Philips
eğrisinde ücret ve istihdam düzeyi arasındaki ilişki kurulmaktadır. Philips eğrisinde ileri
sürülen görüşe göre, işsizlik azaldığında parasal ücretler (fiyatlar düzeyi) artmakta; işsizlik
arttığında parasal ücretlerdeki artış azalmaktadır. Philips bu alandaki bulgulara, İngiltere’de
1861-1957 dönemindeki işsizlik oranı-fiyat artışları ilişkisini gözlemleyerek ulaşmıştır.
Nominal Ücret Değişim Oranı (%)

İşsizlik Oranı (%)
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Şekil 8.1. Orijinal Philips Eğrisi

Philips’in çıkış noktasında, emek piyasasında talep genişledikçe, işverenlerin, mevcut
işçileri tutabilmek ve yenilerini bulabilmek üzere, ücretleri arttırmak zorunda kalacakları
görüşü bulunmaktadır. Eldeki verileri değerlendiren Philips, ücretlerdeki değişme oranları ile
işsizlik oranları arasında istikrarlı bir ilişki bulunduğu kanısına varır. Philips’in orjinal eğrisi,
işsizlik oranında bir değişiklik olmaması için ücretlerdeki artışın hangi düzeyde olması
gerektiğini gösteren ve ücretlerdeki değişmenin sebep olacağı işsizlik oranlarını yansıtan bir
eğri olarak düşünülebilir. Orijinal Philips Eğrisi Şekil 8.1.’deki gibidir.

Enflasyon Oranı (%)

İşsizlik Oranı (%)

Şekil 8.2. Değiştirilmiş Philips Eğrisi

Philips’in bu analizi teorik temelden yoksun bir çalışmaydı. Teorik temeli Lipsey
geliştirmiştir. Daha sonra ise Samuelson ve Solow’un katkılarıyla bu ilişki enflasyon ile işsizlik
arasındaki olası değiş tokuşu yansıtır hale dönüştürülmüştür.
8.4. İşsizlikle Mücadele (İstihdam) Politikaları

Ekonomi tam istihdam düzeyinde olsa bile ortadan tamamen kaldırmanın mümkün
olmadığı friksiyonel işsizlik ile yapısal işsizlik belirli bir oranda varlığını sürdürecektir.
Friksiyonel işsizlik konusunda yapılabilecek düzenlemelerden biri, emek piyasasına ilişkin
güvenilir ulaşma olanağını arttırmaktır. Yapısal işsizlik ile mücadelede ise, işgücünün
teknolojik gelişmelerden yararlandırılarak yeteneklerinin geliştirilmesi yoluna başvurulmalıdır.
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İşsizlik denildiğinde esas itibariyle, konjonktürel işsizlik sorunu akla gelmelidir.
Ekonomi açısından tehlikeli işsizlik türü, talep daralmasından kaynaklanan işsizliktir. Toplam
talep düzeyinde meydana gelen dalgalanmaların açtığı işsizlik sorununun çözümü konusunda
iki alternatif öneri söz konusudur.
1- Piyasaya devletin müdahale ederek, toplam talep düzeyini etkilemesi: Talep
yanlı politika önerisi, toplam talep düzeyinin arttırılması görüşüne dayanmaktadır. Toplam
talep düzeyinin arttırılması için para ve maliye politikaları uygulanabilecek alternatiflerdir.
Para arzının arttırılması halinde talep düzeyi artar. Parasal genişlemenin ekonomi üzerindeki
etkisi aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

Para Arzı

Faiz Oranı

Yatırım Harcaması

Toplam Talep

Üretim

Para arzının artması, paranın fiyatı olan faiz oranlarının düşmesine yol açarken, düşük
faiz oranları, yatırımcıların kredi maliyetlerinin azalmasına ve dolayısıyla yatırım
harcamalarının artmasına neden olacaktır. Yatırım harcamalarının artması, toplam talebin
dolayısıyla, hasılanın yani üretimin artmasına yol açmaktadır. Toplam harcamanın artması,
istihdamın da artması anlamına geldiğinden işsizlik oranı da azalacaktır.
Maliye politikası ile üretim arasındaki ilişki de aşağıdaki gibi gösterilebilir:

Kamu Harcaması

Toplam Talep

Üretim

Kamu harcamalarının artması gelir artışına yol açarak toplam talebin artmasına neden
olmaktadır. Dolayısıyla üretimde kıpırdanmalar meydana gelecek ve istihdam düzeyi artacaktır.
2- Piyasanın kendi dinamiklerine bırakılması önerisi: ekonomide devlet
müdahalesine karşı olan iktisatçılara göre, ekonomide zaman zaman ortaya çıkacak, ekonomik
durgunluk problemi, ücretlerin aşağı doğru esnek olması nedeniyle kendiliğinden ortadan
kalkacaktır. Buna göre talep daralmasının yaşandığı dönemlerde, ücretlerin düşmesi firma
maliyetlerinin azalmasına katkı yapacağından dolayı, üretimde azalma ve dolayısıyla istihdam
edilen kişi sayısında azalma sorunu bir ölçüde önlenebilecektir. Ancak önemle belirtmek
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gerekir ki, ücretlerin düşmesi her zaman olası bir durum değildir. Ücret katılığına yol açan
faktörler; sendikaların baskısı, örtük sözleşmeler, işçi devir maliyetlerinin yüksekliği, asgari
ücret ve etkin ücret olarak sıralanmaktadır.
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Uygulamalar
• İşsizlik türlerini tartışarak değerlendiriniz.

• İşsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkiyi, teorik açıklamaları da dikkate alarak
değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları

•
•

İşsizlik türleri nelerdir?

İşsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkiye yönelik teorik açıklamalar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde işsizlik ve istihdam kavramları, işsizlik türleri ve işsizlikle mücadele yolları
öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi doğal işsizlik oranının belirleyicilerinden değildir?
a) Friksiyonel işsizlik

b) Emek piyasası rijitliği
c) Ödemeler bilançosu

d) Emek gücünün bileşimi
e) Çalışma teşvikleri

2. İşgücünün 100 milyon, istihdam edilen işçi sayısının 75 milyon olduğu bir ekonomide
işsizlik oranı yüzde kaçtır?
a) 50

b) 40

c) 75

d) 90

e) 25

3. Aşağıdakilerden hangisi doğal işsizlik oranının artmasına neden olmaz?
a) Belli bir yılda doğum oranında artma

b) Fiyat -ücret rijitliği

c) Yapısal işsizliğin artması

d) Kamu politikalarının etkinliği
e) Demografik değişmeler
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4. Aşağıdakilerden hangisi zaman zaman üretim hacminde meydana gelen daralmaların
meydana getirdiği işsizlik türüdür?
a) Friksiyonel İşsizlik

b) Gayri-iradi İşsizlik
c) Yapısal İşsizlik

d) Konjonktürel işsizlik
e) Doğal İşsizlik

5. Ekonomik büyüme ile işsizlik arasında ters yönlü ilişki hangisinde doğru ifade
edilmiştir?
a) Eksik İstihdam

b) Okun Yasası

c) Gresham Kanunu
d) Gossen Kanunu
e) Tam istihdam

6. İşsizlik nedeniyle ekonominin uğradığı üretim kaybına Milli Gelir açığı denilmektedir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

7. Ekonominin talep ve üretim yapısında ortaya çıkan değişikliklere intibak sürecinin
neden olduğu işsizliğe ………………….. denilmektedir.
8. Doğal reel GSYİH’daki artış, doğal işsizlik oranını arttırmaktadır.
Doğru ( )

Yanlış ( )
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9. Philips eğrisinde ücret ve ……………………. düzeyi arasındaki ilişki kurulmaktadır.
10. Ekonomide devlet müdahalesine karşı olan iktisatçılara göre, ekonomide zaman zaman
ortaya çıkacak, ekonomik durgunluk problemi, ücretlerin aşağı doğru esnek olması
nedeniyle kendiliğinden ortadan kalkacaktır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

Cevaplar

1) c 2) e 3) a 4) d 5) b 6) Doğru 7) Yapısal işsizlik 8) Yanlış 9) İstihdam 10) Doğru
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9. PARA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Paranın Tanımı

9.2. Paranın Fonksiyonları
9.3. Para Çeşitleri

9.4. Para Sisteminin Tarihi Gelişimi
9.5. Para Talebi
9.6. Para Arzı

9.7. Para Piyasası Dengesi
9.8. Miktar Teorisi

9.9. Merkez Bankası ve Fonksiyonları
9.10. Para Politikası

9.11. Para Politikasının Türleri

9.12. Para Politikası Araçlarının Kullanılmasını Sınırlayan Etkenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•
•
•

Paranın fonksiyonları nelerdir?
Para çeşitleri nelerdir?

Para politikasının araçları ve amaçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Para sisteminin tarihi
gelişimi

Para kavramını, para
çeşitlerini ve para sisteminin
tarihi gelişimini
kavrayabilmek.
Para politikası türlerini
öğrenebilmek.
Para politikasının araçlarını
ve amaçlarını tartışabilmek.

Para politikası türleri
Para politikasının araçları ve
amaçları

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak, Araştırarak.

Okuyarak, Araştırarak.
Okuyarak, Araştırarak, Fikir
Yürüterek ve Tartışarak.
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Anahtar Kavramlar

•
•
•

Para

Likidite

Miktar teorisi
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Giriş

İnsanlık tarihinin en önemli buluşlarından birisi olan para, takasın zorluklarını yok
etmek ve değişimi kolaylaştırmak için ortaya çıkan bir kavramdır. Bu bölümde, paranın tanımı,
özellikleri, fonksiyonları, çeşitleri ve uygulanan para sistemleri açıklanacak ve para
politikasının araç ve amaçları öğretilecektir.
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9.1. Paranın Tanımı

Para, mal ve hizmet değişiminde; borçların tasfiye edilmesinde ödeme aracı olarak
kabul edilen önemli bir varlık çeşididir. Para, toplumdan topluma hatta aynı toplum içinde
zamanla birlikte görünümünde, kullanımında, değerinde değişiklik göstermektedir. Kısaca para;
satın alma gücünü ifade eden her şey olarak tanımlanabilir. Ancak satın alma gücü olarak
kullanılan enstrümanın tüm toplum tarafından kabul görmesi gerekmektedir. Buradan hareketle,
bir ekonomide mal ve hizmetlerin alım-satımında kullanılan, herkes tarafından kabul gören
değişim aracı paranın en kabul gören tanımıdır. Para aynı zamanda devletin egemenlik gücünü
de temsil etmektedir.
Hiç kuşkusuz bir objenin para olarak kabul edilebilmesi için bazı özellikleri taşıması
gerekmektedir. Çünkü para sadece değişim aracı olarak değil, hesap birimi ve tasarruf aracı
olarak da kullanılmaktadır. Bu doğrultuda paranın taşıması gereken özellikler aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
•

•

•

•

•

Homojenlik özelliği; Paranın kolay tanınması, birbiri ile aynı olup standart özelliklere
sahip olması ve yapıldığı madenin her yerinin aynı değerde olmasını ifade eder.
Bozulmama ve taşımaya elverişli olma özelliği; Trampa ekonomisinin zorluklarını
ortadan kaldırır. Aynı zamanda paranın değer saklama fonksiyonunu içermektedir.
Bölünebilirlik özelliği; Ticarete konu olan malların en küçük birimini de kavrayacak
özellikte olması demektir. Bu özellik aynı zamanda hesap birimi olması fonksiyonunu
da kapsamaktadır.

Taklit edilememe özelliği; Bugün paraların taklit edilmemesi için özel kağıt, filigran
ve metal şerit kullanılmaktadır. Kredi kartı ve çeklerde ise özel baskı teknikleri
kullanılmaktadır.
Zaman içinde değerini koruma özelliği; Tasarruf yapılabilmesi ile ilgilidir.

9.2. Paranın Fonksiyonları

Paranın fonksiyonlarını, “Para ne işe yarar?” diye de ifade edebiliriz. Paranın geleneksel
fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir:
1. Değişim Aracı Olma Fonksiyonu: Para, mal ve hizmetlerin el değiştirilmesini
kolaylaştıran ve hızlandıran bir araçtır. Ekonomik birimler, ellerindeki malı ve hizmetleri
parayla değiştirir. Elde ettikleri parayla istedikleri mal ve hizmetleri satın alabilirler. Paranın
olmadığı yerde takas (trampa) dediğimiz mal ve hizmetlerin mal ve hizmetlerle değiştirilmesi
gündeme gelir. Takasta iki sorun vardır. Bunlardan biri, her malın değiştirilecek olan diğer malı
karşılamamasıdır. Diğeri ise, değiş-tokuşta anlaşma sorunu gündeme gelmektedir. Yani malın
malla değiştirilebilmesi için değiştirilmek istenen mala ihtiyacı olan başka birinin ve aynı
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değerde değiştirilecek bir malının bulunması gerekmektedir. Örneğin, elinde ihtiyacından fazla
patatesi olan bir çiftçi bunu verip karşılığında çizme almak istiyorsa, öncelikle patates almak
isteyen bir ayakkabıcı bulması ve bu çizmelerin de patatesin değeri ile aynı olması
gerekmektedir. Görüldüğü gibi para değişim aracı olarak trampanın güçlüklerini ortadan
kaldırmaktadır. Paranın bu fonksiyonu neticesinde toplumda iş bölümü ve uzmanlaşma da
hızlanmıştır.
2. Hesap Birimi Olma Fonksiyonu: Ortak değer ölçüsü olarak para, bir mal ya da
hizmetin ne kadar para birimi karşılığında el değiştireceğini gösterir ki, bu da o mal ya da
hizmetin fiyatıdır. Bu durumda para, malların alınıp satılma değeri olan fiyatın belirlenmesini
de sağlamaktadır. Para, mal ve hizmetlerin değerini ölçmede ortak bir ölçü birimidir. Bu sayede
kaybedilen zaman ortadan kalkar. Örneğin, para sayesinde 10 TL’ye hangi maldan ne kadar
alabileceğimizi bilebiliriz. Paranın bu fonksiyonu olmasaydı malların değerini bilemez, tüm
malların birbirleri karşısındaki değerlerini aklımızda tutmak zorunda kalırdık. Paranın
kullanılmadığı bir pazarda, mesela elmanın etiketinde yüzlerce malın elmanın değeri
karşısındaki değerini gösteren uzunca bir liste olacaktı. Günümüzde paranın kullanılması
sayesinde, elmanın etiketi üzerinde sadece ortak bir hesap birimi olan para ile ifade edilen
parasal değeri bulunmaktadır.
3. Değer Muhafaza Aracı Olma Fonksiyonu: İnsanlar, gelirlerinin bir bölümünü
tüketime ayırırken bir bölümünü de tasarruf ederler. Paranın saklanması bir çok mala göre
daha kolaydır. Tasarrufun para halinde saklanması, tasarruf sahibine bunu istediği gibi
kullanma imkanı vermektedir. Bankaya yatırılabilmekte, hisse senedi ve tahvil satın
alabilmekte, taşınabilir veya taşınmaz mallar edinebilmektedir. Çünkü para sonsuz likittir. Para,
satın alma gücünün elde tutulmasına olanak sağlar. Ancak, paranın tasarruf aracı olma
fonksiyonunu yerine getirebilmesi için, değerinin istikrarlı olması gerekmektedir. Diğer bir
ifade ile paranın değer muhafaza aracı olma fonksiyonu, ülkedeki mal ve hizmet fiyatları ile
yakından ilgilidir. Çünkü fiyatlardaki değişmeler, satın alma gücünü azaltır ya da artırır. Para,
uzun süre yanımızda muhafaza etmemize ve dilediğimiz an alışveriş yapmamıza imkan tanır.
Ancak ülkede yüksek enflasyon varsa, elimizdeki paranın satın alma gücü zaman içinde
düşecektir. Yüksek enflasyon dönemlerinde para, satın alma fonksiyonunu önemli ölçüde
kaybeder. Kişiler ve firmalar, yüksek enflasyon dönemlerinde paranın değer muhafaza aracı
olma fonksiyonunu yitirdiği için, alternatif değer muhafaza aracına yönlenmektedirler.

9.3. Para Çeşitleri

Tarihsel süreç içinde bakıldığında toplumların gelişimi ile birlikte paranın da çeşitli
aşamalardan geçtiği görülmektedir. Para çeşitlerini: Mal para, temsili para ve kaydi para olarak
sıralayabiliriz.
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• Mal Para: Değişim aracı olarak kullanılan ilk para, mal para niteliğindedir. İlk önce
bazı gıda maddeleri(kurutulmuş balık, tuz, çeşitli hayvanlar vs.) para olarak kullanılırken, daha
sonra kıymetli madenler (altın, gümüş, platin vs.) para olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Uygulamada ilk önceleri kıymetli madenlerin külçe ya da çubuk şeklinde olduğu ve
ödemelerde tartılarak değerinin belirlenmesinden zamanla üzerinde değeri yazılan madeni
para(sikke) dönemine geçilmiştir. Burada sikkenin içindeki kıymetli maden ile sikkenin
üzerinde yazılan değer aynıdır. Diğer bir ifade ile bu paraların nominal ve reel değerleri aynıdır.
• Temsili Para: Ekonominin gelişmesi ile birlikte altın ve gümüş paraların muhafaza
ve taşınmasındaki güçlükler, kıymetli madenlere çevrilebilir temsili paraların ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Tarihi gelişim sürecine paralel olarak önceleri altın ve gümüşe çevrilebilen
temsili paralar, zamanla yerini taşınması ve korunması daha kolay banknot, kağıt para ve
ufaklık paraya bırakmıştır.

a) Altın ve Gümüş Sertifikalar: Altın ve gümüşten yapılan madeni paraların taşınması
ve korunmasının güçlüğünü ortadan kaldırmak için, bu paralar bankerlere emanet edilerek
karşılığında belgeler alınmıştır. Bu sertifikalar temsil ettikleri para yerine mübadelelerde aracı
olarak kullanılmışlardır. Sertifikaların en önemli özelliği, bu sertifikaları veren kurumun
kasasında, bunların %100 karşılığının bulunmasıdır. Bu süreç neticesinde modern bankalar
doğmaya başlamıştır.
b) Banknot: Altın ve gümüş sertifikaları veren bankalar, kendilerine emanet verilen
altın ve gümüşlerin büyük bölümünün geri istenmediğini görünce, borç isteyenlere, ellerindeki
atıl madenlere güvenerek, borç para olarak %100 değerli maden karşılığı olmayan, ancak,
istenildiği zaman altın yada gümüşe çevrilebileceği garantisi verilen sertifikalar vermeye
başladılar. Bu sertifikalara, banka notu anlamına gelen banknot denildi. İlk dönemlerde her
banka, banknot çıkarabilirken, bu alandaki suistimalleri önlemek amacıyla zamanla banknot
çıkarma yetkisi sadece Merkez Bankalarına verildi.
c) Kağıt Para: Banknot çıkarma yetkisi olan Merkez Bankaları, çıkardıkları
banknotların belirli bir yüzdesini altın olarak saklamak ve istendiğinde altına çevirmek
zorundaydılar. Dünya savaşları arasındaki dönemde banknotun altına çevrilmesine son
verilerek, devletin zorunlu mübadele aracı olarak piyasaya sürdüğü kağıt para aldı. Kağıt para
ile birlikte, maliyeti kağıt, mürekkep ve basım giderlerinden ibaret olan kağıt para miktarının
ne kadar olması gerektiği sorunu ortaya çıkmıştır. Eğer bir ülkede piyasaya çıkan para miktarı
ekonominin gereksiniminden fazla ise, o ülkede mal ve hizmetlerin fiyatları yükselmeye
başlayacak ve ulusal paranın satın alma gücü düşecektir.
d) Bozuk Para: Kağıt paralara ek olarak, küçük ve küsüratlı ödemelere yardımcı olması
için çıkarılan paralardır. Genellikle bu paraların maden olarak değeri, üzerinde yazan değerin
altındadır.
Ülkemizde kağıt para basma yetkisi, Merkez Bankası’na verilmiş olmasına rağmen,
bozuk parayı basma yetkisi Hazine’ye verilmiştir.
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Kağıt para ile bozuk para toplamına asli para adı verilmektedir.
• Kaydi Para (Banka Parası): Ekonomide bankacılık sektörünün gelişmesiyle birlikte
insanlar paralarını vadesiz hesaplara yatırarak ödemelerini çek ve kredi kartları gibi araçlarla
yapmaktadırlar. İstenildiğinde bankadan çekilebilen mevduatlar, vadesiz mevduat olarak
adlandırılır ve para miktarının oldukça büyük bir bölümünü oluşturur. Vadesiz mevduatın
özelliği, vadesiz mevduat hesabından istenildiği an para çekilebilmesi ve hesaptaki bu para
karşılığında çek ve kredi kartı kullanılabilmesidir. Yapılan bir alışveriş karşılığında çeki alan
satıcı, çekin karşılığını bankadan tahsil etme yerine, bankadaki hesabına geçirilmesini
istemektedir. Dolayısıyla bankadan hiç para çıkmadan ödemeler bankalardaki vadesiz mevduat
hesaplarından nakiller şeklinde yapılmaktadır. Böylece, çekle kullanılan vadesiz mevduat
hesabı para fonksiyonu gördüğünden, bu paraya banka parası veya kaydi para denilmektedir.
Kaydi para oluşturulmasında, para fonksiyonunu gören çek değil, vadesiz mevduat hesabıdır.
9.4. Para Sisteminin Tarihi Gelişimi

Paranın bir biriminin neye bağlı olduğunu belirten düzenlemeye, para sistemi
denilmektedir. Para sistemleri, gümüş para sistemi, altın para sistemi ve çift metal sistemi
olmak üzere birkaç şekilde uygulanmıştır. Günümüzde hemen hemen tüm ülkelerde kağıt para
sisteminin uygulandığı görülmektedir.
a) Gümüş Para Sistemi: Belli ayar ve ağırlıkta gümüş, para birimi olarak kabul edilmiş
ve sınırsız borç ödeme gücü tanınmıştır. Gümüşün ülkeye giriş ve çıkışı serbesttir. Diğer her
çeşit paralar bu paraya çevrilebilmektedir.
b) Altın Para Sistemi: Paranın değeri ile altının piyasa fiyatı arasında tam bir uyum
bulunmaktadır. Bu sistemde temsili para hacmini de istenildiği gibi arttırmak mümkün değildir.
Çünkü Merkez Bankası, tedavüle çıkan banknotları talep halinde altına çevirmekle yükümlü
olduğundan, piyasadaki banknotları sınırlı tutmak yani emisyonu stoktaki altın durumuna göre
ayarlamak zorundadır. Burada dış ödemeler bilançosunun durumu da önemli rol oynamaktadır.
Dış ödemeler bilançosu açık verdiğinde, ülkeden altın çıkışı olacak ve Merkez Bankası’nın
altın stoku azalacak, krediler azalacak yani para arzı daralacaktır. Dış ödemeler bilançosu fazla
verdiğinde ise, ülkeye altın girişi olacağından Merkez Bankası’nın altın stoku artacak, krediler
artacak ve para arzı genişleyecektir.
c) Çift Metal Sistemi (Gresham Kanunu): Beşli ayar ve ağırlıkta altın ve gümüş ayrı
ayrı ölçü olarak kullanılmaktadır. Altın ve gümüş para birimleri sabit bir değişim oranı
belirlenmiştir. Her iki paranın basımı serbest olup; sınırsız borç ödeme gücü tanınmıştır.
Ayrıca ithal ve ihraç her iki maden için geçerlidir ve diğer her çeşit paraya çevrilebilmektedir.
Çift metal sisteminin uygulanmasının nedeni; tek maden üretiminin piyasadaki para
gereksinimini karşılayacak yeterlilikte olmamasıydı. Bu sistemde gümüş para miktarındaki
artıştan dolayı altın zamanla tedavülden çekilmiş ve piyasada işlemler değeri düşen gümüş
paralar ile yapılmıştır. Bunun sonucunda da aksak çift metal sistemi ortaya çıkmıştır. Bu
durumu önlemek amacıyla gümüşten serbestçe para basımı durdurulmuştur.
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Altın ve gümüş arasındaki paritenin bozulması sonucu madenin değerinde meydana
gelen bir düşme güvenin sarsılmasına neden olur ki; bu durumda insanlar değeri yüksek olan
parayı ellerinde tutup, değeri düşmüş olan para ile alışverişlerini yapmayı tercih ederler. İşte
tedavülde değer ve kalite bakımından farklı ödeme araçları olduğu zaman ortaya çıkan bu
durum Gresham Kanunu ile açıklanmıştır. Buna göre; kötü para iyi parayı kovar ve tedavülde
yalnız kötü para kalır.
d) Kağıt Para Sistemi: Altın para standardı uygulayan ülkeler, emisyondaki banknot
miktarının çok artması sonucu, banknotu altına konvertibl olmaktan çıkarmışlardır. Önceden
altın karşılığı olan banknotlar, fiilen karşılığı olmayan ya da tahsili mümkün olmayan kağıt
para haline dönüşmüştür. Bu şekilde, kıymetli bir madene bağlı olmadan kamu otoritelerince
üzerinde nominal değeri yazılı olarak tedavüle çıkarılan kağıt paraların oluşturduğu sisteme
kağıt para sistemi denilmektedir. Üzerinde nominal değeri yazılı olan, sınırsız borç ödeme
niteliğine sahip olan kağıt para, hukuki ve ekonomik dayanağını konvertibilitesinden değil,
ekonominin gücünden ve siyasi iktidarın itibarından almaktadır. Devlet adına para basarak
piyasaya süren Merkez Bankaları, para hacmini, ekonominin gerektirdiği miktarlarda tutmaya
çalışmaktadırlar.
9.5. Para Talebi

Para talebi, ekonomik birimlerin (hanehalkı, devlet ve firmalar) elinde bulundurmak
istedikleri para miktarıdır. Para talebini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar parayı
kullananların sayısı, gelir dağılımı politikasının değişmesi, enflasyon, deflasyon ve kaydi para
sistemindeki gelişmelerdir. Para talebinde meydana gelen değişmeler ekonomide
istikrarsızlıklara neden olabilmektedir. Zira para talebindeki değişme ekonomide harcama
düzeyinin değişmesine etki ettiğinden enflasyon ve işsizlik gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.
Ekonomik birimlerin ellerinde para bulundurmak istemelerinin çeşitli nedenleri vardır.

• İşlem Amaçlı Para Talebi (Muamele Güdüsü) : Ekonomik birimlerin, günlük
ihtiyaçlarını karşılamak, yani mal ve hizmetlere harcama yapmak amacıyla elde tutmak
istedikleri para miktarıdır. İşlem amaçlı para talebini harcamaların miktarı, gelir düzeyi ve
fiyatlar etkilemektedir. Paranın işlem amacıyla talep edilmesinin nedeni, gelir elde etme ve
harcama yapma dönemlerinin farklı olmasıdır.
• İhtiyat Amaçlı Para Talebi: Ekonomik birimlerin, beklenmeyen harcamaları
karşılamak için elde tutmak istedikleri para miktarıdır. İhtiyat amaçlı para talebini etkileyen en
önemli faktör gelirdir. Ayrıca, fiyatlar genel düzeyine, insan psikolojisine ve sosyal güvence
durumunun olup olmamasına bağlıdır. Gelir arttıkça ihtiyat amaçlı para talebi artacaktır.
• Spekülatif Amaçlı Para Talebi: Ekonomik birimlerin, para dışındaki diğer finansal
varlıkların değerindeki belirsizlik nedeniyle elde tutmak istedikleri para miktarıdır. Para en likit
varlık olduğu için, spekülatif amaçlı para talebi olmaktadır. Mesela, gelecekte faiz oranının
yükseleceği veya hisse senedinin değerinin düşeceği bekleniyorsa ekonomik birimler bu
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fırsattan yararlanmak için ellerinde bir miktar para tutacaktır. Faiz oranları ile elde tutulmak
istenen para miktarı ters orantılıdır.
9.5.1. Likidite Tercihi

Keynes tarafından ortaya atılan likidite tercihi teorisi; spekülasyon güdüsü ile para
talebinin faiz oranlarındaki değişimlere karşı son derece duyarlı olduğunu ifade etmektedir.
Faiz oranı yükseldikçe likidite tercihi azalırken, faiz oranı düştükçe artmaktadır. Yani faiz oranı
ile likidite tercihi arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum elde tutulan paranın
alternatif maliyeti ile açıklanır.
Faiz oranı yüksekken elde pata tutmanın alternatif maliyetinin yüksek olduğunu
düşünen kişiler veya firmalar sadece faiz geliri elde etmek yerine tahvil fiyatlarındaki
değişikliklerden de kazanç sağlamayı isterler. Faiz oranı ne kadar düşerse, elde para tutmanın
alternatif maliyeti o kadar azalacak ve tahvil fiyatının değişikliğinden para kazanma koşulları o
denli iyileşecektir.
Tahvil fiyatları ile faiz haddi arasında yakın bir ilişki vardır. Başka bir ifade ile tahvil
fiyatı ile faiz oranı ters orantılıdır. Faiz oranı (i1) olduğunda para talebi artmakta(M1) dır.
Bireyler ellerindeki tahvilleri satarak tahvil yerine ellerinde para olmasını tercih etmektedirler.
Tahvil satımıyla birlikte tahvil arzı artacağından tahvil fiyatları düşerken; faiz oranları
yükselecektir. Faiz (i2) olduğunda ise para talebi azalmakta(M2), bireyler faiz oranının tekrar
normal düzeye düşeceği(i) düşüncesiyle tahvil almaya başlayacaklarında para talepleri
azalacaktır.
Para arzı (Ms) para otoriteleri tarafından likidite ihtiyacına göre ayarlandığından yatay
eksene dik bir doğru şeklindedir. Para arzı (Ms) doğrusu ile para talebi (Md) doğrusunun
kesiştiği noktada denge faiz oranı belirlenmektedir.
Ancak faiz oranının düşebileceği öyle bir nokta vardır ki yani tahvil fiyatları o kadar
yükselmiştir ki; para arzı ne kadar arttırılırsa arttırılsın faiz oranını daha fazla düşürmek
mümkün değildir. Bu duruma Keynes tarafından “likidite tuzağı” adı verilmiştir. Böyle bir
durumda para arzındaki artışlar atıl birikim şeklinde elde tutulmakta ve faiz oranı
değişmemektedir.
Faiz
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i1

i2

M= f (i)
M1

M2

M3

Para Arzı

Şekil 9.1. Likidite Tuzağı
Şekilde de görüldüğü gibi faiz oranı (i2) düzeyine inmesinden sonra para arzı ne kadar
artarsa artsın (Ms2-Ms3) elde atıl para tutma nedeniyle faiz oranı değişmemektedir.
9.6. Para Arzı

Bir ekonomide belirli bir dönemde kişilerin ve bankaların elinde tuttukları likit değerler
toplamına para arzı adı verilmektedir. Ülkedeki tüm mal ve hizmetleri satın alabilecek para
miktarına da tedavüldeki para denilmektedir.
Para arzı dar ve geniş tanımlı olarak iki kategoride ölçülmektedir. Dar tanımlı para arzı,
genellikle para ve paraya en yakın belgelerdir. Nakit para, vadesiz mevduat ve çekler bu
kategoriye girmektedir. Geniş tanımlı para arzı ise, vadeli mevduat, repo ve benzeri araçları
kapsamaktadır.
Ekonomideki para miktarının kontrol edilmesinden sorumlu kuruluş, ülkenin Merkez
Bankası’dır. Merkez bankasının ekonomideki para miktarını istediği gibi ayarlayacağı kabul
edilir. Piyasadaki para miktarının düzeyine merkez bankası karar verdiği için de para arzı, faiz
oranından bağımsız olacaktır. Piyasadaki para arzı (Ms) şu şekilde gösterilebilir:
Faiz
Ms

i1

i2
M1

Para Arzı
Şekil 9.2. Para Arzı
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Şekilde de görüldüğü gibi, faiz oranı ne kadar artarsa artsın, para miktarında herhangi
bir değişim olmamaktadır. Bunun nedeni, faiz oranı ile para arzı arasında bir ilişkinin olmaması
ve para arzının Merkez Bankası tarafından kontrol ediliyor olmasıdır.

Her ülkede Merkez Bankası, resmi para arzı (para stoku) tanımlarını yapar. Ülkemizde
Merkez Bankası tarafından yapılan yeni düzenlemelere göre para arzı tanımları şu şekildedir:
• M1: Dolaşımdaki para + Dolaşıma çıkan para + Banka kasaları + TL vadesiz mevduat
+ YP vadesiz mevduat
M1 Doğrudan doğruya ve istenildiği anda hiçbir sınırlama olmaksızın ödemelerde
kullanılan finansal varlıkları kapsar.
• M2: M1 + TL vadeli mevduat + YP vadeli mevduat

M2’de vadeli mevduatlar tam likit olmayan varlıklardır. Bu nedenle, mübadelelerde
kullanılabilmesi için vazgeçilen faiz şeklinde bir maliyeti olup, istenildiği anda da bankadan
çekilmesi mümkün olmamaktadır.
• M3: M2 + Repo + B tipi likit fon
M3 daha geniş tanımlı para arzı miktarı olup, insanların çoğu kez göremediği mali
varlıkları kapsar.
9.7. Para Piyasası Dengesi

Para piyasasında denge, para talebi (Md) ve para arzı (Ms) eğrilerinin kesiştiği noktada
gerçekleşir.
Faiz
Ms

Md= f (i)

Para Arzı
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Şekil 9.3. Para Piyasası Dengesi
Para arzı para talebinden fazla ise arz fazlası, para talebi para arzından fazla ise talep
fazlası ortaya çıkar. Bir ekonomide para arzı (MS) artarsa faiz oranı (i) düşer; faiz oranı
düştüğü için yatırım harcamaları (I) artar ve dolayısıyla toplam harcamalar artar ve sonuç
olarak gelir (Y) artar.
Piyasada para miktarı artırıldığında, para fazlalaştığı için faiz oranları düşecektir. Düşen
faiz oranları, faize yatırım yapmayı cazip olmaktan çıkaracak ve parası olanları reel yatırımlara
yöneltecek ve böylece de yatırım harcamaları artacaktır. Artan yatırımlar üretimi ve GSMH’yi
artırdığı için de gelirde artış olacaktır. Keynes tarafından ortaya atılan ve yukarıda anlatılan
dolaylı kanalın en önemli özelliği, elde para tutmanın alternatifi olarak diğer finansal
varlıkların bulunmasıdır. Para miktarındaki değişiklikler, faiz oranı aracılığıyla toplam
harcamaları etkilemektedir.
Klasik iktisatçılar ve Monetaristlere göre para, Keynes’ten farklı olarak, birçok değer
koruma aracından sadece biridir. Klasik ve Monetarist iktisatçılar, değer muhafaza aracı olarak
sadece parayı ele almamaktadırlar. Onlara göre para dışında, finansal varlıklarla birlikte
gayrimenkul, otomobil, dayanıklı tüketim varlıkları da değer muhafaza aracıdır.
9.8. Miktar Teorisi

Para miktarındaki değişimlerle, fiyatlar genel düzeyi ve dolayısıyla paranın değeri
arasındaki ilişki miktar teorisi ile açıklanmıştır. Miktar teorisi, Fisher Denklemi – Mübadele
Yaklaşımı, Cambridge Denklemi – Para Tutumu olmak üzere iki yaklaşımla açıklanmıştır.
9.8.1. Fisher Denklemi – Mübadele Yaklaşımı

Klasik iktisatçılar tarafından ortaya atılan mübadele yaklaşımı, ekonomideki para
miktarı ile paranın dolaşım hızının çarpımının, nominal gelire eşit olacağını öne sürmektedir.
Paranın dolaşım hızı, bir paranın mal ve hizmet alımında kaç kez kullanıldığını ve el
değiştirdiğini ifade eder. Fisher’in geliştirdiği mübadele denklemi şu şekilde ifade edilir:

MV = PT

M: Para Arzı (Para Miktarı)
V: Paranın Dolaşım Hızı

P: Fiyatlar Genel Düzeyi

T: Belirli bir dönemdeki işlem hacmi

Klasik iktisatçıların bakış açısıyla paranın sadece alışveriş aracı yani nötr olduğu,
ekonominin de tam istihdamda olduğu var,sayımıyla miktar teorisine bakılırsa: Y tam istihdam
yüzünden, V ise alışkanlıklar yüzünden sabittir. O halde denklemde, denkliği P ve M
belirleyecektir. Sonuçta, M’deki her değişiklik P’yi de değiştirecek, kısaca para arzındaki (M)
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bir artış enflasyona sebep olacaktır. Bu yüzden para arzı, reel milli gelir kadar artırılmalıdır ki,
enflasyona sebep olmasın.
9.8.2. Cambridge Denklemi – Para Tutumu Yaklaşımı

Miktar teorisinin mübadele yaklaşımında paranın değeri para arzı kavramı ile
açıklanmıştır. Buna karşılık para tutumu yaklaşımı paranın değerinin belirlenmesinde para arzı
kadar para talebinin de belirleyici unsur olduğunu vurgulamaktadır.
M = k.PT

M : Para arzı (para miktarı)
k : İnsanların ellerinde tutmak istedikleri paranın, parasal işlem hacmine oranı
P : Fiyatlar genel düzeyi
T : İşlem hacmi
Bu eşitliğin sol tarafı para arzını, sağ tarafı ise talebini yansıtmaktadır. Burada M’nin
para arzını ifade etmesinin yanı sıra; k PT’yi k ve PT olarak ayrıma tabi tutup; kT ile P
çarpıldığında nominal para talebi elde edilmektedir. Para talebinin(kT) kısa dönemde
değişmediği varsayımı altında para miktarındaki bir artış fiyatlar genel düzeyini aynı yönde ve
oranda değiştirmektedir. Görülmektedir ki Cambridge Denklemi ile Fisher Denklemi aynı
sonuca varmaktadır. k paranın dolaşım hızının tersi olarak ifade edilmektedir. Buna göre
k = 1/V
Buna göre; M = k.PT ifadesinde, k yerine 1/V konulduğunda
M = 1/V.PT

MV = PT elde edilmektedir.
9.9. Merkez Bankası ve Fonksiyonları

Ülkelerin finansal sistemlerinde etkili olan dört unsur bulunur: Merkez Bankası (MB),
finansal aracılar, tasarruf sahipler ve yatırımcılar. Merkez Bankası ekonomide para arzını
kontrol etme işinden sorumlu kuruluştur. Merkez Bankası’nın fonksiyonları şunlardır:
• Para piyasasında istikrarı sağlama: Merkez Bankası, ülkede belirlenen ekonomik
amaçlara ulaşmak için ülkedeki para sistemini kontrol eder ve para piyasasının istikrarlı bir
şekilde çalışmasına olanak sağlar.
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• Bankaların bankası ve likiditenin son kaynağı olma: Merkez Bankası, piyasada
faaliyet gösteren bankalara, kredi verme gibi hizmetler aracılığıyla bankacılık hizmeti sunar.
Merkez Bankası, piyasada ödünç para verebilecek son kurum olma niteliğiyle likiditenin son
kaynağıdır.
• Devletin bankacılığını yapma: Merkez Bankası, devletin fonlarını toplama, bu
fonları saklama ve gerekli ödemeleri yapma gibi faaliyetlerde bulunarak devletin bankacılığını
yapar.
9.10. Para Politikası

Bir ülkede hükümetlerin belirli ekonomik amaçlara ulaşabilmek için ekonominin
likiditesini değiştirmek üzere kredi, para arzı ve faiz oranları ile ilgili yaptığı düzenlemelere
para politikası denmektedir. Para politikalarının düzenlenmesinde Merkez Bankaları önemli rol
oynamaktadır.
9.10.1. Para Politikasının Amaçları

Para politikasının amacı, para arzını belirleyerek; fiyat istikrarını, toplam talebi, faiz
oranını, milli geliri, istihdam düzeyi ile dış ödemeler bilançosu dengesini etkilemektir.
• Tam İstihdam: Emek piyasasında işgücü arzının işgücü talebine eşit olması durumu
tam istihdam hedefidir. Para politikasının amacı, ekonomideki işsizlik sorununu ortadan
kaldırmaya yönelik programları uygulamaya koymaktır.
• Fiyat İstikrarı: Fiyatlar genel düzeyinin sürekli değişmesi, ülke ekonomisinde
istikrarsızlıklara neden olmaktadır. Bu durumda ülkenin kalkınmasını güçleştirirken, diğer
yandan sosyal sınıflar arasında gelir dağılımının bozulmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla
fiyat değişimlerini ve etkilerini azaltabilmek amacıyla para politikasından yararlanılmaktadır.
• Faiz Oranı İstikrarı: Faiz oranındaki dalgalanmalar da ekonomide belirsizliğe neden
olmaktadır. Belirsizliğin yaşanması konut, otomobil ve dayanıklı tüketim mallarına yönelik
talebi etkilemektedir. Dolayısıyla bu da ekonomide daraltıcı etki yaratmaktadır.
• Ekonomik Büyüme: Ekonomik büyüme için; verimlilik artışı, yeni yatırım girişimi
ve işsizlik oranının düşük olması gibi faktörlerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir ülkenin
GSMH’de bazı dönemler artış bazı dönemler ise azalmalar yaşanmaktadır. Bu nedenle tam
istihdam sağlanarak, üretim düzeyini en üst seviyeye çıkarmak ve düşüşleri önlemek para
politikası uygulamasının amaçları arasında yer almaktadır.

• Ödemeler Bilançosu Dengesi: Ülke parasının yabancı paralar karşısındaki değeri dış
ticareti etkilemektedir. Ödemeler bilançosu açık verdiğinde kapatmak için ya ihracat
arttırılacak ya da ithalat azaltılacaktır. Her iki durumda da para politikası tedbirlerinin
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kullanılması mümkün olmaktadır. Bu doğrultuda döviz kurlarında istikrarı sağlayacak
uygulamalar gerçekleştirilmelidir.
• Finansal Piyasaların İstikrarı: Merkez Bankası finansal paniklerin ortaya çıkmasını
önlemeye çalışır. Özellikle nakit sıkışıklığı sorunlarının giderilmesi amacıyla, son kredi mercii
olma işlevinin gerektiğinde devreye sokulması, finansal paniklerin önlenmesi açısından çok
önemlidir. Bunda, banka fonları ve plasmanlarının vadesi önemli rol oynamaktadır.
9.10.2. Para Politikasının Araçları

Para politikası, Merkez Bankası’nın ülkedeki para miktarını etkilemeye yönelik olarak
aldığı kararlardır. İki tür para politikası vardır: Para arzını artırmayı, faizleri düşürmeyi
amaçlayan genişlemeci (gevşek) ve para arzını azaltmayı, faizleri yükseltmeyi amaçlayan
daraltıcı (sıkı) para politikası. Merkez Bankası, üstlendiği fonksiyonları yerine getirmek için
çeşitli araçlar kullanır. Para politikası araçları; zorunlu rezerv oranları, reeskont oranı ve açık
piyasa işlemleri olarak sıralanabilir:
• Zorunlu Rezerv Oranları: Bankalar ellerindeki mevduatın tamamını kredi olarak
vermeyip belirli bir oranını (MB’nin belirlediği oranı) kasalarında tutarlar. İşte MB’nin
belirlediği bu orana zorunlu rezerv oranı denir.
• Reeskont Oranı: Nasıl ki firmalar yatırım için ihtiyaç duyduklarında bankalardan
kredi (borç) alırlar, bankalar da aynı şekilde ihtiyaç duyduklarında MB’den borç alırlar. İşte
MB’nin bankalara verdiği kredi (borç) karşılığı aldığı faiz oranına reeskont oranı denir.
• Açık Piyasa İşlemleri: MB, devletin çıkarmış olduğu devlet tahvili ve hazine
bonosunun alım-satımını da yapmaktadır. MB piyasaya tahvil veya bono sattığında,
karşılığında piyasadan para çeker. Tersi durumda ise piyasaya para sürer. Bu işlemlere açık
piyasa işlemleri denir.
9.11. Para Politikasının Türleri

Ekonomide resesyonist eğilimler belirmeye başladığında, Merkez Bankaları genellikle
para arzını genişletici ve faiz oranlarını düşürücü para politikalarını tercih ederler. Literatürde
bu tür uygulamalar gevşek kredi politikası ya da gevşek para politikası olarak ifade edilir.
Enflasyonist eğilimler baş göstermeye başladığı dönemlerde ise, Merkez Bankaları para arzını
daraltıcı ve faiz oranlarını yükseltici politikalar yürütürler. Bu politikalar sıkı kredi politikası ya
da sıkı para politikası şeklinde adlandırılır.
▪ Gevşek Para Politikası

Para arzının genişletilmesi ile birlikte, faiz oranlarının düşmesi gevşek para politikası
uygulamasıdır. Bu politika uygulandığında, toplam talep eğrisi sağ tarafa kayar. Bu durum
aşağıdaki şekilde ayrıntılı olarak görülmektedir.
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Potansiyel Hasıla
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Grafik 9.1. Gevşek Para Politikası
P: Fiyat Düzeyi

Y: Reel Ulusal Hasıla Düzeyi

SAS: Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi
AD: Toplam Talep Doğrusu

Başlangıçta resesyonist açık olduğu bir durumda, reel ulusal hasıla Y1 düzeyidir. Y1
hasıla düzeyi, potansiyel hasıla (Y0) düzeyinin gerisindedir. Ekonominin resesyonist koşullarını
ortadan kaldırmak için iki alternatif vardır:

- Klasik iktisat yaklaşımına göre; ekonomideki reseseyonist eğilimler, ücretler ve
fiyatlar aşağı doğru esnek olduğundan, herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden
ortadan kalkar. Çünkü, ücret ve fiyatlardaki gerileme ile birlikte, SAS eğrisi sağa kayacağından,
ekonominin reel hasıla düzeyi, potansiyel hasıla düzeyine kendiliğinden gelecektir.
- Keynesyenlere göre ise; para arzı arttırılmalıdır. Parasal genişlemeye gidildiğinde,
AD1 doğrusu sağa kayarak AD0 konumuna gelirken, reel hasıla düzeyi Y1’den Y0 düzeyine
yükselir. Potansiyel hasıla düzeyine (Y1) ulaşmak, resesyonun sona erdiği anlamına gelir.
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Para arzı her ne kadar resesyon sorununu gidermede yararlı olsa da, fiyatlar düzeyinde
artışlar söz konusu olabilir. Şekilde de görüldüğü gibi, para arzının artması sonucunda, toplam
talepteki artışla birlikte, fiyat düzeyi de P1’den P0’a yükselmiştir. Başka bir ifade ile,
enflasyonist eğilimler belirmeye başlamıştır.

Para politikasının niteliğini saptamada para arzı dışında faiz oranları da önemli bir
değişken olarak kullanılmaktadır. Bu çerçevede, yüksek faiz oranları sıkı para politikasının,
düşük faiz oranları ise gevşek para politikasının göstergesidir.
▪ Sıkı Para Politikası

Para arzının daraltılması ile birlikte, faiz oranlarının yüksek düzeylerde seyretmesi
durumunda, sıkı para politikasından söz edilir. Sıkı para politikası uygulamalarının hasıla ve
fiyatlar düzeyi üzerinde meydana getirdiği etkiler aşağıdaki şekilde görülmektedir.

Potansiyel Hasıla

P

SAS

P2

P1

P0
AD0
Y0

P: Fiyat Düzeyi

Y1

AD1
Y

Grafik 9.2. Sıkı Para Politikası

Y: Reel Ulusal Hasıla Düzeyi

SAS: Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisi
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AD: Toplam Talep Doğrusu

Ekonominin kısa dönem denge durumunda enflasyonist açık problemi söz konusudur.
Çünkü, reel ulusal hasıla düzeyi Y1 düzeyindedir.Y1 hasıla düzeyi potansiyel hasıla düzeyi olan
Y0’dan daha büyüktür.
Klasik iktisat yaklaşımına göre; ekonomideki enflasyonist eğilimler, ücretler ve fiyatlar
yukarıya doğru esnek olduğundan, herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden
ortadan kalkar. Çünkü, ücret ve fiyatlardaki yükselme ile birlikte, kısa vadeli toplam arz eğrisi
(SAS) sola kayacağından, ekonominin reel hasıla düzeyi, potansiyel hasıla düzeyine
kendiliğinden gelir. Ancak, kısa dönem arz eğrisinin sol tarafa doğru kayması durumunda
fiyatlar düzeyi P1’e kadar yükselir. Bu koşullarda para arzı azaltılırsa, toplam talep doğrusu sol
tarafa doğru kayar. Yani, AD1 eğrisi AD0 konumuna gelir. Bu durumda fiyatlar düzeyi de P0’a
gerileyeceğinden enflasyonist açık sorunu ortadan kalkar. Toplam talepteki azalma ile birlikte,
işsizlik oranında artış gözlense de, bu sorun süreklilik arz etmez.
9.12. Para Politikası Araçlarının Kullanılmasını Sınırlayan Etkenler

▪ Para politikası araçlarının kullanılması, mali araçlarda olduğu gibi, ciddi sınırlamalarla
kısıtlı değildir. Buna karşılık, parasal araçların etkinlik derecesi çok tartışmalıdır. Özellikle sol
kanada mensup iktisatçılar ve politikacılar; parasal araçların etkin olmadığı ve istenen amaçlara
ulaşmada başarılı olamayacağı görüşündedirler. Onlara göre; olayları doğrudan doğruya kontrol
etmek varken (örneğin, yatırımların miktarını arttırmak veya yönünü değiştirmek) dolambaçlı
ve istenilen amaçlara ulaşılması da şüpheli bir yoldan gitmek rasyonel bir davranış değildir.
Ancak, ekonomide her zaman olayları doğrudan doğruya kontrol etmek hem mümkün olamaz
hem de böyle bir kontrolün istenmeyen yan etkileri olabilir. Örneğin, kısa dönemde, olayları
doğrudan kontrol imkânı hemen hemen yok gibidir. Bu gibi durumlarda, para politikası araçları,
diğer yan araçları da destekleyerek kullanmak yararlı olacaktır.

▪ Özellikle Az Gelişmiş Ülkeler açısından, parasal araçlara fazla güvenmemek ve
parasal araçlar kullanılmak istendiğinde, bu araçları mutlaka; mali araçlar başta olmak üzere,
diğer araçlarla birlikte kullanmak gerekmektedir.
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Uygulamalar

•

Faiz oranı ile para miktarı arasındaki ilişkiyi bir grafik yardımıyla açıklayınız.

• Para miktarı ile paranın değeri arasındaki ilişkiyi açıkayan yaklaşımı
değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları

•

Faiz oranı ile para miktarı arasındaki ilişki nasıldır?

• Para miktarı ile paranın değeri arasındaki ilişkiyi inceleyen yaklaşım nedir?
Temel argümanları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ticari faaliyetlerin yürütülmesini sağlayan paranın tanımı, özellikleri,
fonksiyonları, tarihsel süreç içinde gelişen para sistemleri, para arzı –para talebi, ekonomilerde
uygulanan para politikası gibi konular öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları

1. Merkez Bankası’nın ekonomideki para miktarını kontrol edebilmek amacıyla uyguladığı
politikalar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Maliye politikası

b) Ekonomi politikası
c) Para politikası

d) İstikrar politikası

e) Yatırım politikası
2. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının araçlarından değildir?
a) Zorunlu Rezerv Oranı

b) Açık Piyasa İşlemleri

c) Mevduat Munzam Oranları
d) Reeskont Oranı
e) Vergi Oranı

3. İhtiyat amacıyla elde tutulan para miktarı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Gelir düzeyine

b) Faiz oranlarına

c) Tahvil fiyatlarına
d) Döviz kurlarına
e) Para arzına
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4. Kötü paranın iyi parayı piyasadan kovması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Vergi Kanunu

b) Azalan Verimler Kanunu
c) Gossen Kanunu

d) Gresham Kanunu
e) Para Politikası

5. Aşağıdakilerden hangisi Para Politikasının amaçlarından değildir?
a) Fiyat İstikrarı

b) Vergi Oranlarının İstikrarı
c) Faiz Oranı İstikrarı

d) Ödemeler Bilançosu Dengesi
e) Ekonomik Büyüme

6. Enflasyonist eğilimler baş göstermeye başladığı dönemlerde , Merkez Bankaları para
arzını daraltıcı ve faiz oranlarını yükseltici politikalar yürütmektedirler. Bu politikalar
………………………….. şeklinde adlandırılmaktadırlar.
7. Beşli ayar ve ağırlıkta altın ve gümüşün ayrı ayrı ölçü olarak kullanıldığı para sistemi
……………………….. şeklinde adlandırılmaktadır.
8. Likidite tercihi teorisi, spekülasyon güdüsü ile para talebinin faiz oranlarındaki
değişimlere karşı son derece duyarlı olduğunu ifade etmektedir.
Doğru ( )

Yanlış ( )
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9. Keynes’e göre para dışında, finansal varlıklarla birlikte gayrimenkul, otomobil,
dayanıklı tüketim varlıkları da paranın değer muhafaza aracıdır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

10. Bankalar ellerindeki mevduatın tamamını kredi olarak vermeyip Merkez Bankası’nın
belirlediği oranı kasalarında tutmaktadırlar. Merkez Bankası’nın belirlediği bu oran
………………………… şeklinde adlandırılmaktadır.

Cevaplar

1) c 2) e 3) a 4) d 5) b 6) Sıkı para politikası 7) Çift metal sistemi 8) Doğru 9) Yanlış
10) Zorunlu rezerv oranı
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10. KAMU KESİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Kamu Kesimi Genel Dengesi
10.2. Kamu Harcamaları ve Denge
10.3. Bütçe Açığı

10.4. Bütçe Açığının Finansmanı

10.5. Vergi İndirimleri ve Laffer Eğrisi

10.6. Stagflasyonla Mücadelede Vergi İndirimleri

10.7. Vergiler ve Bazı Makro Ekonomik Büyüklükler Arasındaki İlişkiler
10.8. Maliye Politikasının Hedefleri ve Araçları

10.9. Maliye Politikası Araçlarının Kullanılmasını Sınırlayan Etkenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•
•

Kamu kesiminin ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir?
Denge gelirini etkileyen faktörler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kamu harcamaları

Kamu harcamalarının genel
ekonomiye olan etkisini
analiz edebilmek.
Kamu harcamaları ve
vergilerin denge geliri
izerindeki etkisini
öğrenebilmek.
Vergi indirimlerinin denge
geliri üzerindeki etkisini
öğrenebilmek.
Maliye politikasının
hedefleri ve araçlarını
kavrayabilmek.

Denge gelirini etkileyen
faktörler
Vergi indirimleri
Maliye politikası

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Okuyarak, Araştırarak.
Okuyarak, Araştırarak.

Okuyarak, Araştırarak, Fikir
Yürüterek ve Tartışarak.
Okuyarak, Araştırarak.
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Anahtar Kavramlar

•
•
•
•

Kamu kesimi

Kamu Harcaması
Bütçe açığı

Leffer eğrisi
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Giriş

Bu bölümde kamu kesimi, kamu harcamalarının ve vergilerin denge gelirine etkisi,
bütçe açıcğı, vergi indirimleri vergi indirimlerinin devlet gelirleri üzerindeki etkisi ve maliye
politikası gibi konular öğretilecektir.
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10.1. Kamu Kesimi Genel Dengesi

21. yüzyılın başlarında dünyada yaşanan en önemli gelişme küreselleşme olgusudur.
Genel olarak ekonomik küreselleşme, malların ve sermayenin dünya ekonomisinde serbestçe
dolaşımı, tüm piyasaların uluslararası sermayeye açılması olarak tanımlanmaktadır.
Küreselleşme olgusunun esas aktörü piyasalardır. Bu durumda, devletin de küreselleşme olgusu
içerisinde uygun roller üstlenerek ve uluslararası sisteme entegrasyon sürecinin bir aktörü
olarak yeniden yapılanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Nitekim küreselleşmenin bugünkü
boyutlara ulaşmasının, ulusal ekonomilerde devletin küçülmesi, ekonomik faaliyetlerin
serbestleşmesi ve toplumsal zorunlulukların azalmasıyla sağlandığı dikkat çekmektedir. Kısaca
globalleşme sürecinde kamunun işlevine bakışta da köklü değişiklikler ortaya çıkmıştır.
Kamu kesimi, genel olarak iki şekilde ekonomi üzerinde etkili olmaktadır. Bunlardan
birincisi üretici olarak toplam arza yapmış olduğu katkıdır. Kamudan burada beklenen, özel
kesime öncülük ederek, bu sektörün yetersiz kaldığı bazı üretim dallarında üretici rolünü
üstlenmesidir. Ancak, piyasa ekonomilerinde kamu kesimi bu görevini yerine getirdikten sonra
tekrar sadece asli görevleri olan adalet ve güvenlik konularına dönmelidir.
Kamu kesimi ikinci olarak toplam talep üzerinde etkili olmaktadır. Ekonomide mal ve
hizmetlere yönelik harcamalarıyla özel kesim talebinin yanında ek bir talep oluşturarak toplam
talebi arttırmaktadır. Böylece kamu kesimi hem toplam arza hem de toplam talebe müdahale
edebilmektedir. Bu müdahaleler de doğal olarak makro değişkenler üzerinde etkili olmaktadır.
Serbest piyasa ekonomisinde devletin toplam arzı ve toplam talebi etkilemesi dışında
ayrıca; serbest piyasanın çalışmasını güvence altına almak, ekonomide etkinliği sağlamak,
sosyal hayatı düzenlemek, ekonomik-sosyal ve siyasal yaşamda istikrarı sağlamak, sosyal
sınıflar arasındaki gelirin paylaşımını adaletli bir şekilde sağlamak gibi etkileri vardır. Ancak,
küreselleşme sürecinde bu görevlerin bazılarının kamu kesiminden alındığı bir süreç
yaşanmaktadır.
10.2. Kamu Harcamaları ve Denge

Kamu kesiminin olmadığı bir ekonomide milli gelirin denge koşulu tasarruflar (S) ile
yatırımların (I) eşitlenmesine bağlı olduğunu daha önce belirtmiştik. Yapılan analizlerin daha
iyi anlaşılabilmesi için dış ticaretin olmadığı bir ekonomi modeli kullanılmıştır. Bu durumda
milli gelir dengesi I = S şeklinde yazılabileceği gibi, aynı zamanda bir ekonomide toplam
harcamalar ile oluşturulan gelirin de birbirine eşit olacağı varsayımından hareketle Y= I+C
eşitliği de yazılabilmektedir. Bu durumda; gelir, yatırım ve tüketime yapılan harcamalara eşit
olmaktadır.
Devletin yukarıdaki dengeye dahil edilmesi, vergilerin ve kamu harcamalarının da model
içerisinde yer alması anlamına gelmektedir. Kamu harcamaları toplam harcamalara katkı
niteliğindedir. Günümüzde de toplam harcamalar içerisinde kamu harcamaları önemli bir paya
sahiptir. Bununla birlikte kamu kesimi yapmış olduğu bu harcamalarını vergilerle finanse
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etmeye çalışır. Milli gelir dengesinde harcamalar ile gelirin eşitliği söz konusuydu. Bu durumda
dengenin bozulmaması için kamu kesiminin de gelir ve harcamalarının birbirine eşit olması
gereklidir.
Devlet harcamaları üçe ayrılmaktadır. Bunlar, yatırım harcamaları, cari harcamalar ve
transfer harcamalarıdır.
Yatırım Harcamaları: Devletin özellikle alt yapı yatırımlarına yaptığı harcamaları
içermektedir. Doğrudan üretime etki eden harcamalardır. Bunlar; otoyollar, barajlar, okullar ve
benzeri yatırım harcamalarıdır.
Cari Harcamalar: Kamunun klasik işlevlerini yerine getirmek için yapmak zorunda
olduğu harcamalardır. Kamu personel ücretleri, kamunun ısınma-aydınlatma giderleri,
akaryakıt ve kırtasiye gibi dayanıksız mallara yapılan harcamaları kapsamaktadır.
Transfer Harcamaları: Mal ve hizmet karşılığı olmayan harcamaları kapsamaktadır.
Örneğin; faiz ödemeleri, sosyal güvenlik sistemine yapılan yardımlar, sosyal güvencesi
olmayanlara yönelik yapılan yardımlar, tarım sübvansiyonları, öğrenci kredileri vb. harcamaları
kapsamaktadır.
Devletin en önemli gelir kaynağı olan vergiler de Dolaylı ve Dolaysız vergiler olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Dolaylı vergiler mal ve hizmetlerin alımı sırasında harcamalar
üzerinden ödenen vergilerdir. Örneğin; Katma Değer Vergisi(KDV), Akaryakıt Tüketim
Vergisi, Özel Tüketim Vergisi gibi. Dolaysız vergiler ise elde edilen gelirden ve servetten
doğrudan alınan vergilerdir. Örneğin; Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Veraset ve İntikal
Vergisi gibi.
Özel kesimin yanında kamu sektörü de vergiler (T) ve harcamalarıyla (G) milli gelirin
dengesini etkiler. Bu durumda yeni denge koşulu aşağıdaki gibi oluşur;
I+G = S+T
Kamu harcamaları yatırım harcamalarında olduğu gibi milli gelire bir katkı
niteliğindedir. Vergiler ise tasarruflar gibi sızıntıları oluşturmaktadır. Bu durumda, bir
ekonomide denge koşulu toplam sızıntılar ile toplam katkıların eşitliğini gerektirmektedir.
Milli gelir dengesi aynı zamanda harcamalar açısından da oluşturulabilir. Çünkü
ekonomide yaratılan gelirin tamamının harcanması durumunda denge koşulu sağlanmış olur.
Bu durumda;
Y= C+I+G olur.
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10.2.1. Kamu Harcamalarının Denge Gelirine Etkisi

Kamu harcamalarındaki bir artış, geliri kendinden daha hızlı bir şekilde arttırabilmektir.
Kamu kesiminin bu etkisi şekil yardımıyla açıklanabilir. Şekilde de görüldüğü gibi kamu
harcamalarında ∆G’lik bir değişme milli gelirde ∆Y’lik gibi daha fazla bir artış sağlamıştır.
Burada G devletin yapmış olduğu toplam harcamaları göstermektedir. Fakat devletin yapmış
olduğu her harcama milli gelir üzerinde aynı etkiyi yapmaz. Örneğin; kamunun yapmış olduğu
yatırım harcamaları, milli geliri transfer harcamalarından daha fazla arttırır. Çünkü transfer
harcamaları mal ve hizmet karşılığı yapılmaz. Dolayısıyla bu harcamaların ekonomide
yaratacağı katma değer düşük olur.
C,I,G
C+I+∆G

E2

∆G
∆G

C+I

E1

∆Y

450

Y1

Y2

Y

Şekil 10.1. Kamu Harcamalarının Denge Gelirine Etkisi

10.2.2. Vergilerin Denge Gelirine Etkisi

Devlet, harcamalarını öncelikle vergiler ile karşılamaya çalışır. Bununla birlikte devletin
giderlerini karşılamak için başvuracağı diğer bir kaynak ise borçlanmadır. Vergiler, toplam
talebin düşmesine neden olduğundan, milli geliri azalma yönünde etkilemektedir. Vergilerdeki
değişiklik, toplam talebi aynı oranda değiştirmez. Aşağıdaki şekilde de görüleceği gibi
vergilerdeki ∆T kadar değişiklik hem harcamaları azaltmakta, hem de milli gelirde ∆Y’lik bir
azalmaya neden olmaktadır. Kamu vergiyi arttırırsa, ilave verginin tümü harcamaların aynı
oranda azalmasına neden olmaz.
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C,I,G,T
C+I+G+T
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Şekil 10.2. Vergilerin Denge Gelirine Etkisi
Şekilde de görüldüğü gibi vergiler hem harcamaları hem de milli geliri azaltmaktadır.
Bu durumda vergi oranlarının düşürülmesi hem harcamaları hem de milli geliri arttırıcı etki
yapacaktır.
10.3. Bütçe Açığı

Bütçe, kamu kesiminin bir yılda yapmaları gereken harcamalara vergi gelirlerinin tahsis
edildiği bir belgedir. Harcamalar gelirlerden büyük olduğu zaman bütçe açığından, tersi
durumda da bütçe fazlasından söz edilir. Bütçe fazlası iyi bir durum değildir. Bütçe fazlası
halktan zamansız fazla vergi toplanması demektir. Bunun sonucunda da ekonomi daralmaktadır.
Kişiler gibi hükümetlerin de harcamaları ile gelirleri birbirine eşit olmak zorunda
değildir. Eğer hükümet alımları-transfer ödemeleri-net faiz ödemeleri toplamından oluşan
hükümet harcamaları vergi gelirlerinden büyük ise, bu durum kısaca bütçe açığı diye
nitelendirilmektedir.
Bütçe Açığı= Kamu Harcamaları – Vergi Gelirleri

Bütçe Açığı= Kamu Alımları+Transfer Ödemeleri + Faiz Ödemeleri(Net) – Vergi
Gelirleri
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Devletin hasıladan aldığı paydan daha fazla harcama yaptığını içeren bütçe açığı
kavramı, hükümet harcamalarını gerçekleştirmek için acaba ne kadar borçlanır sorusunu
cevaplandırır.
10.4. Bütçe Açığının Finansmanı

Uygulamada devletin yapmış olduğu harcamalar ile gelirleri her zaman eşit olmaz.
Bazen harcamaları fazla olurken, bazen de gelirler fazla olmaktadır. Özellikle gelişmekte olan
ülke ekonomilerinde genel olarak bu açık, harcamalar lehine olmaktadır. Başka bir ifadeyle, bu
ülkelerin bütçeleri açık vermektedir. Bu açığı ülkeler borçlanma ile kapamaya çalışmaktadırlar.
Günümüzde borçlanma da devletin önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Ancak,
borçlanma ile vergiler arasında bazı farklar vardır. Öncelikle vergi geliri süreklidir. Oysa
borçlanma sürekli olmadığı gibi, vadesi geldiğinde faiziyle birlikte geri ödenir. Ayrıca bu
ödemeler vergi gelirleriyle sağlanmaya çalışılır. Dolayısıyla, borçlanma alındığı dönemde
ekonomiye kaynak yaratırken, borç servisi geldiğinde ise kaynak çıkışına neden olmaktadır.
Borçlanma, genel anlamda kişilerin onayıyla gerçekleşir. Buna karşılık vergilerde, kişi ve
kurumların onayı aranmaz.
Devlet borçlanmaya karar verdiğinde iki alternatifi vardır. Bunlardan ilki iç borçlanma,
diğeri ise dış borçlanmadır.
İç Borçlanma: Hükümetin yurtiçindeki kaynaklardan(kişi ve kuruluşlardan,
bankalardan vb.), genellikle gönüllü yöntemlerle vade ve faiz karşılığında ödünç para alma
işlemidir. Devletin iç borçlanması, devlete olan güvene bağlıdır. Eğer bu güven sağlanabilirse,
hükümetler uzun vadeli ve düşük faizlerle borçlanabilir.
Dış Borçlanma: Hükümetleri iç borçlanma yerine dış borçlanmaya iten iki önemli
neden bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, ülke içindeki mevcut kaynaklara ek bir kaynak
sağlamak veya kaynak yetersizliğini ortadan kaldırmaktır. İkinci neden ise ödemeler dengesi
açıklarını kapatmak, bir bakıma döviz girdisi sağlamaktır.
Dış borçlanma ile sağlanan kaynaklar, normal koşullarda borç alınan yıldaki toplam
harcamaların artmasını sağlar. Diğer bir ifadeyle yatırımlar ve tüketim artar. Fakat borçlar
alındıkları zaman ekonomiye reel bir kaynak sağlarken, faiz ve anapara ödemeleri yapıldığı
zaman ülkeden kaynak çıkışına neden olur. Bu yüzden, alınan borçlar verimli alanlarda
kullanılmalıdır.
Son yıllarda IMF borç yükü fazla olan ülkelerden bütçelerinin faiz dışı fazla vermesi
istenmektedir. Faiz dışı fazla, bütçenin faiz ödemeleri öncesi durumunu göstermektedir. Faiz
dışı denge, bütçe gelirlerinden faiz dışı giderler düşüldükten sonraki kalan kısmıdır. Bir bakıma
bu durum kamu maliyesinin gücünü ortaya koymaktadır. Ama asıl önemli olan devletin kamu
borçlarına ödediği faiz oranının, milli gelirin artış oranından düşük olmasıdır.
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Faiz dışı fazlada temel amaç, özellikle bizim gibi bütçe açığı veren ülkelerde kamu
borcunun GSYİH’ya oranını düşürmek ve borçların sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Borç
stoğuna sahip olan bir ülke bunun yalnızca anaparasını değil işleyen faizlerini de çevirmek
zorundadır. Eğer ülke faiz dışı fazla vermez ise anapara yeniden borçlanarak çevirecek ancak
bunun yanı sıra da faizi için de ayrıca borçlanmak zorunda kalacaktır. Bu durumda da kamu
borcu “kartopu” gibi büyümeye başlayacaktır. Bu koşullar altında kamu borcunun GSYİH’ya
oranını düşürmek de mümkün olmayacaktır.
Ancak ülke faiz dışı fazla veriyor ise doğal olarak ana para borcunu çevirecek, ancak en
azından gelirleri ile faizin bir bölümünü ödemiş olacaktır. Böylece faiz dışı fazla ile borcun
mutlak değerindeki artışı sınırlamış olacaktır. Diğer taraftan da ekonomi büyüdüğü için kamu
borç stoğunun GSYİH’ya oranı da gerilemiş olacaktır. Hiç kuşkusuz faiz dışı fazla ve büyüme
de bazı koşullarda bu gerilemeyi sağlar. Bunun için aşağıdaki koşula gereksinim vardır.:
Faiz Dışı Fazla + Büyüme > Reel Faiz

Eğer tersi söz konusu olur ise faiz dışı fazla verilmesine karşılık borçluluk oranı
gerilemeyecek tam tersi artmaya devam edecektir.
Bütçe açıklarının kapatılmasında kullanılan bir başka gelire de değinilmesi
gerekmektedir. Bütçe açıklarının finansmanında; devletin para basma hakkını bu para ile
fonladığı reel harcama miktarını ifade eden senyoraj da kullanılmaktadır. Devlet Merkez
Bankası’na para bastırarak bir gelir elde etmektedir. Ancak para basımı enflasyonist baskıyı da
beraberinde getirmektedir. Para arzı artarken senyoraj gelirleri önce artmakta ancak enflasyon
arttıkça bu gelir de azalmaktadır. Dolayısıyla devletin Merkez Bankası’na para bastırarak
senyoraj geliri elde etmesi belirli bir enflasyon düzeyinden sonra kamu kesimi açısından bir
kısır döngü yaratır. Çünkü artan enflasyon ile birlikte gecikmeli tahsil edilen vergi gelirlerinin
reel değeri gerilemeye başlayacaktır (Tanzi etkisi). Bu da gelecekte kamunun finansman
gereksiniminin daha fazla artacağını gösterir.
10.5. Vergi İndirimleri ve Laffer Eğrisi

Arz Yanlı İktisat toplam talebe ağırlık veren Keynesyen Teori’ye bir tepki olarak
1970’li yıllarda doğmuştur. Ekonominin verimlilik kapasitesi üzerinde etkili olan unsurları
inceleyen Arz Yanlı İktisadın temel amacı; hızlı büyüme ile düşük enflasyonu bir arada
bulundurabilmek olmuştur.
Temel politika aracı “vergi oranları” olan Arz Yanlı İktisat, verimliliğin artması ve
sonuçta enflasyonun önlenmesinde vergi indirimi ve teşviklerinin etkisini vurgulamıştır. Bu
kapsamda, vergi oranları ile vergi gelirleri arasındaki ilişkiyi gösteren Laffer Eğrisi, oldukça
popüler olmuştur.
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Arz Yanlı İktisatçılar vergi indirimlerini desteklemişler ve vergi indirimleriyle daha çok
toplam vergi geliri elde edileceğini ileri sürmüşlerdir. Burada Arz Yanlı İktisatçılar, vergi
indirimlerinin devlet gelirleri üzerindeki etkisi üzerinde durmuşlardır.
Arz Yanlı İktisat taraftarları 1970’li yıllarda ekonomik büyümede ortaya çıkan
yavaşlamayı vergi oranlarındaki aşırı büyümeye bağlamışlardır. Vergi indirimlerinin göreli
fiyatları pozitif olarak etkileyeceği ve dolayısıyla toplam piyasa üretiminin ve vergi gelirlerinin
artacağını (Laffer Etkisi) öne sürmüşlerdir.
Kamu harcamasındaki bir artışın tamamen toplam talebe ilave edildiği; ancak vergi
indiriminden doğan gelir artışının hem tüketime hem de tasarrufa gideceği varsayımını
benimseyen Keynesyen Teori, kamu harcamasındaki bir artışın aynı miktardaki bir vergi
indirimine oranla daha büyük bir toplam talep artışına neden olacağını iddia etmiştir. Bu
kapsamda gelir vergisinde yapılacak bir indirimin talep etkisi, kurumlar vergisine göre daha
fazla olacaktır.
Arz Yanlı iktisatçılar ise, bunun tam tersi görüşe sahiptirler ve gelir vergisindeki bir
indirimin ekonomi üzerindeki etkisinin kamu harcamasındaki artıştan daha büyük olduğunu
öne sürmüşlerdir. Bu sonuca şu şekilde ulaşmaktadırlar:
- Gelir vergisi oranı azaltılırsa fertlerin tasarruf arzusu artar. Tasarruftaki artış faiz
oranının düşmesine ve yatırımların artmasına yol açar. Kurumlar vergisinde yapılacak
bir indirim ise yatırımın karlılığını ve kurumun tasarruf gücünü arttıracaktır.
- Fertlerin ve kurumların tasarruflarındaki artış likiditelerinin artmasına ve borç
taleplerini azaltmalarına sebep olur ve bu da faiz oranlarını düşürür. Faiz oranlarındaki
düşüş yatırım malları talebi ile inşaat yatırımlarını arttırır.
- Yatırımların GSMH’ye oranındaki artış verimliliği yükseltir.

- Gelir vergisindeki bir düşüş emeğin istihdam edilme arzusunu ve çalışma şevkini
arttırır. Sonuçta emek arzı artar.
- Üretim kapasitesinin artması enflasyon oranını düşürür ve ayrıca ihracatı arttırır.
Böylece dış denge düzenlenerek, ulusal paranın değeri yükselir. İthalatın ucuzlamasıyla
da enflasyon hızı dolaylı olarak azalır.
- Düşük gelir vergisi oranları işçinin eline geçen ücreti arttıracağından ve de toplu
sözleşmelerde istenen ücret artışlarını azaltacağından, enflasyon hızını yavaşlatır.
- Enflasyon hızının azalması geliri, dolaylı biçimde de tüketimi, üretimi ve istihdamı
arttırır. Ayrıca faiz oranlarını da düşürerek, yatırımları özendirir.
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Vergi oranları, Arz Yanlı İktisat’ın temel politika aracıdır. Bu kapsamda özellikle Laffer eğrisi,
Arz Yanlı İktisat’ın önemli bir kavramı olmuştur.
Arthur B. Laffer’in ilk olarak Washington D.C.’de bir restoranda bir kokteyl peçetesinin
üzerine çizdiği söylenilen ve Laffer ismiyle anılan bu eğri çok ilgi çekmiştir. Çünkü vergi
oranlarındaki bir artışın vergi gelirlerini düşürebileceği, tersine, vergi oranlarında bir azalışın
vergi gelirlerini arttırabileceği ihtimalinden bahsetmiştir.
Laffer eğrisi, fertlerin vergi sonrası ücretleri (harcanabilir gelirleri) artarsa daha çok yatırım
yapacakları varsayımına dayanır. Bu varsayım geçerli olursa, vergi gelirlerinin artması normal
bir sonuç olacaktır.
Vergi oranları ile vergi gelirleri arasındaki ilişkiyi sunan Laffer eğrisi, vergi oranları artarken
vergi gelirlerinin önce arttığını; ancak daha sonra azaldığını göstermektedir (Şekil 10.3).
Burada temel görüş; vergi oranlarının sıfırdan %100’e artacağı, vergi gelirinin ise sıfırdan
maksimum noktaya çıkacağı ve sonra sıfıra gerileyeceği şeklindedir.
Vergi Gelirleri
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Şekil 10.3. Laffer Eğrisi
Vergi oranı sıfır olduğu zaman fertler hiçbir vergi ödemezler ve devletin vergi geliri doğal
olarak sıfırdır (A). Vergi oranı %100 olduğu zaman ise devlet halkın kazandığı tüm geliri
alacaktır. Bu durumda fertlerin üretim yapıp, gelir elde etme istekleri bitecek, çalışmanın bir
yararı olmayacak ve vergi geliri de sıfır olacaktır (B). “A” ve “B” noktaları arasında devlet

268

vergilerden mutlaka bir gelir elde etmektedir. Bu nedenle A noktasından itibaren yükselmeye
başlayan eğri, belirli bir noktadan sonra (C) aşağıya dönüş yapacaktır.
“C” noktası vergi gelirini maksimize eden vergi oranıdır ve bu noktanın ilerisindeki bir vergi
oranı (D noktası gibi) vergi gelirini düşürecektir. Buna karşılık “C” noktasının ilerisinde vergi
oranındaki bir indirim, vergi gelirini arttıracaktır.
Bu vergi indirimi, fertlerin çalışma gayretlerini yükselterek, normal çalıştıklarında ödedikleri
vergi miktarındaki azalmadan da fazlasını oluşturacak kadar çok çalışmasına neden olacaktır.
Fakat burada vergi oranlarındaki indirimlerin insanları daha fazla çalışmaya özendirip
özendirmemesi önemli bir konudur. Vergi oranlarındaki indirim çalışmayı boş zamana göre
istenir hale getirebilir; ancak belki de vergi sonrası gelir arttığı zaman daha az çalışmak, daha
az yatırım yapmak, daha yüksek gelir elde etmek ve daha fazla boş zamana sahip olmak
yönünde tepki verilebilir. Bu bakımdan çalışma ve yatırım isteğinin vergi indirimine
göstereceği esnekliğin ölçülmesi de kolay olmayacaktır.
10.6. Stagflasyonla Mücadelede Vergi İndirimleri

Arz Yanlı İktisatçılara göre; cari vergi artışları ve enflasyon, bireylerin daha üst vergi
dilimlerine geçmesine neden olmakta ve bu da, bireylerin çalışma arzularını ve tasarruflarını, iş
dünyasının yatırım güdülerini azaltmaktadır. Buna karşılık, vergi oranlarının aniden azaltılması,
stagflasyon ve prodüktivite düşüşleriyle mücadele etmenin doğal tarzıdır. Bu şekilde bir ülke,
resesyonun neden olacağı güçlüklere katlanmaksızın enflasyonu düşürebilecektir.
Şekil 10.4’te görüldüğü gibi; marjinal vergi oranlarının yükselmesi toplam arzda bir
düşüşe sebep olmaktadır (arz eğrisi sola yukarıya kaymaktadır). Buna karşılık, marjinal vergi
oranlarında gerçekleşen ani bir düşüşe paralel olarak, Toplam Arz eğrisi (AS) sağa kaymaktadır
(ASI). Böylece, reel milli hasıla yükselirken, fiyat seviyesi de düşmektedir.
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Şekil 10.4. Stagflasyonla Mücadelede Vergi İndirimi
10.7. Vergiler ve Bazı Makro Ekonomik Büyüklükler Arasındaki İlişkiler
10.7.1. Vergiler ve Tasarruflar

Arz Yanlı İktisat taraftarlarına göre; bir yandan sermayeyi kullanmanın maliyetini
düşüren ve yatırımların vergi sonrası karlılığını arttıran vergi teşvikleri, yatırımları
özendirirken; diğer yandan, faiz oranlarının enflasyona göre ayarlanması ve faiz gelirleri
üzerindeki vergilerin indirilmesi, tasarrufları arttıracaktır.
Arz Yanlı İktisat’ın ekonomi politikası olarak temel felsefesi, kişisel tasarruflarla
işletme yatırımlarını harekete geçirmek için vergi teşviklerinin kullanılması olmuştur.
Arz Yanlı İktisatçılar, vergi indirimlerinin yanı sıra, kamu harcamalarının azaltılmasını,
para arzının daraltılmasını ve piyasaya yönelik müdahalelerin azaltılarak özel kesimde sermaye
birikiminin sağlanmasını ileri sürmüşlerdir.
10.7.2. Vergiler ve Emek Arzı

Emek arzını etkilemeyi hedef alan arz yanlı politikalar, çalışanların iş fırsatlarındaki
değişmelere daha duyarlı olmalarını hedeflemektedir.
Arz Yanlı İktisat’ın temel ilkelerinden biri, artan vergi oranlarının bireyler için çalışma
isteğini büyük ölçüde caydırmasıdır. Buna göre, artan oranlı gelir vergisi sonucu oluşan yüksek
marjinal vergi oranları devletin; ücret ve maaşlar yükseldikçe emeğin elde ettiği gelirden daha
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fazla pay almasına neden olmaktadır. Bu noktada Arz Yanlı İktisatçılar, yüksek vergi
oranlarının olduğu bir ekonomide emek sahiplerinin çalışma gayretlerinin; gelirlerinin
azalmasına bağlı olarak düşeceğini iddia etmişlerdir. Dolayısıyla Arz Yanlı İktisatçılar;
işçilerin emek güçlerinin daha etkin, verimli ve gayretli bir şekilde kullanılması isteniyorsa;
işçilerin vergilemeden sonraki gelirlerinin arttırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Ancak, vergi
indirimlerinin çalışma gayretini, yani emek arzını arttıracağı görüşü tartışmalı bir konudur.
Başka bir ifadeyle, işçilerin vergi oranlarının azaltılması durumunda daha uzun saatler çalışıp
çalışmayacakları kesin olarak belli değildir.
Vergi oranları düşürüldüğünde, emeğini arz edenlerin daha fazla çalışıp
çalışmayacakları, iki karşıt güce bağlıdır: İkame ve Gelir Etkisi. Arz Yanlı İktisatçılar’ın ifade
ettikleri ikame etkisi, vergi indiriminin ortaya çıkardığı sonuçlardan biridir. Yaşamını
sürdürmek için emeğini arz eden her birey, dinlendirici faaliyetlerle geçirebileceği boş
zamanından fedakarlık yapmaktadır. Dolayısıyla, marjinal vergi oranındaki bir düşüş sonucu
gelirler arttığı zaman, boş durmanın maliyeti de artacaktır. Bu durumda, çalışma gayreti artacak
ve boş zaman azalacaktır. Ampirik araştırmaların sonuçlarına bakıldığında; genellikle ikame
etkisinin, toplam işgücü dikkate alındığında, gelir etkisine göre daha üstün olduğu
görülmektedir. Ancak, yetişkin erkek işçiler dikkate alındığında, bunun tam tersi bir durumla
karşılaşılmaktadır. Araştırma sonuçları, özellikle yetişkin erkeklerin emek arzlarını arttırma
konusunda vergi indirimlerine karşı oldukça duyarsız kaldıklarını; kadınların ise, böyle bir
indirime çok daha fazla duyarlı olduklarını göstermiştir.
10.7.3. Vergiler ve Toplam Arz

Vergiler ve toplam arz arasındaki etkileşim, tasarruf, yatırım ve emek arzındaki etkilerin
toplamının bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Eğer tasarruf, yatırım, emek arzı gibi makro
büyüklükler, vergi indirimleri karşısında pozitif ve güçlü duyarlılığa sahiplerse, bunlardaki
olumlu değişim toplam arzın da artışı ile sonuçlanacaktır.
Keynesyen iktisatçılar, vergi politikasının sadece toplam talep üzerindeki etkisini
dikkate almışlardır. Buna karşılık Arz Yanlı iktisatçılar, vergi politikasının hem toplam talebe,
hem de toplam arza etkileri üzerinde durmuşlardır. Keynesyenler gibi, vergi politikasının
etkileri sadece toplam talep yönünden incelendiğinde; vergi indirimi veya artışı sonucunda,
toplam talep artışı veya azalışı ve üretim artışı veya azalışı şeklinde bir etkileşim zincirine bağlı
kalınması gerekmektedir. Oysa Arz Yanlı İktisatçılar gibi; vergi politikalarının hem toplam
talebi hem de toplam arzı etkileyeceği düşünülürse, vergi indirimi veya artışı ile fiyat artışı
veya azalışı arasında zorunlu bir ilişki olmadığı görülür. Gerçekten de, vergiler azaltılıp toplam
talep arttırılırsa, genel fiyat seviyesinin yükselip yükselmeyeceği, vergi indiriminin toplam arzı
ne ölçüde etkileyeceğine bağlıdır. Eğer vergi indirimi sonucunda toplam arz da artarsa, fiyatlar
seviyesi hiç değişmeyecek, hatta azalabilecektir. Şekil 10.5’te bu etkileşim açıkça
görülmektedir.
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Şekil 10.5. Vergi İndirimi-Fiyat İlişkisi

Ekonomi, Toplam Talep (AD1) ve Toplam Arz (AS1) doğrularının kesiştiği P1 fiyat
düzeyindeyken, bir vergi indirimi uygulanırsa, vergi indirimi hem Toplam Talep (AD1’den
AD2’ye) hem de Toplam Arz doğrularını (AS1’den AS2’ye) sağa kaydıracaktır (arttıracaktır).
Ancak, Toplam Talep ve Toplam Arz birlikte ve aynı oranda arttığı için, fiyat düzeyi
değişmeyerek, P1 düzeyinde sabit kalacaktır. Vergi indirimleri sonucu emek arzı ve emek
talebinin artarak toplam üretimi, yani toplam arzı arttırması ise, Şekil 10.6’da görülmektedir.
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Şekil 10.6. Vergi İndiriminin Makro Etkileri
Şekil 10 (a): Emek Arzı (NS1) ve Emek Talebi (ND1) doğrularının kesiştiği “n”
noktasında dengede olan bir ekonomide, vergi indirimine gidildiğinde; Arz Yanlı İktisatçılar’a
göre, vergilemeden sonraki gelirleri artacağı için, kişiler daha fazla çalışmak isteyecektir. Bu
nedenle de emek arzı artacak, yani sağa (NS1’den NS2’ye) kayacaktır. Diğer yandan, vergi
indirimi sonucu işverenlerin kar marjları artacağı için, yeni yatırımlarla birlikte, işverenlerin
emek talebi de artacaktır (ND1’den ND2’ye). Dolayısıyla, yeni denge noktası “nı”de
oluşacaktır. Bu hareketlerin toplam üretimde meydana getirdiği değişiklik, şeklin (b) kısmında
görülmektedir. Buna göre, önceki durumda Toplam Üretim olarak Q1 üzerinde dengede olan
ekonomi, emek arz ve talebinin artmasıyla Q2 Toplam Üretim eğrisine yükselmiştir. Başka bir
ifadeyle, yeni denge noktasında toplam üretim artmıştır.
Şeklin (c) kısmındaki 45 derecelik bir doğruyla, vergi indiriminin Toplam Arz üzerinde
meydana getirdiği değişiklik, şeklin (d) kısmına yansıtılmaktadır. Şeklin (d) kısmında; vergi
indirimi sonucu, emek arz ve talebinin artması sonucunda toplam üretimin yükselmesi, toplam
arz doğrusunu sağa (AS1’den AS2’ye) kaydırmıştır.
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10.8. Maliye Politikasının Hedefleri ve Araçları

Maliye politikası, makro düzeyde ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşabilmek için
devletin ekonomik hayata yapmış olduğu müdahaledir. Devletler, maliye politikası
uygulamaları ile ekonominin harcama kapasitesi azaltabilirler veya arttırabilir.
Maliye politikasının amaçları genel olarak enflasyonun önlenmesi, sürdürülebilir bir
büyümenin sağlanması ve gelir dağılımında adaletin sağlanmasıdır.
Ekonomik Büyüme: Gelişmiş ekonomiler, enflasyon ve işsizlik sorunlarının çözümüne
yönelik olarak yeterli büyüme hızlarına ulaşmayı hedeflemektedir. Diğer yandan, gelişmekte
olan ülkeler ise sanayileşmelerini tamamlamak, tarım kesimini modernize etmek amacı ile
yeterli düzeyde ekonomik büyümeyi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
Bir ekonomide kalkınma sorununun çözümü için üretim, yatırım ve tasarrufların artması
gerekmektedir. Bu yüzden maliye politikası uygulamalarının da sırası ile tasarruf, üretim ve
yatırımları teşvik edecek şekilde uygulanması gerekmektedir.
Ekonomik istikrar, maliye politikasının kısa dönemli amacı iken; ekonomik büyüme ve
kalkınma, maliye politikasının uzun dönemli amacıdır. Sermaye birikimi, nüfus artış hızı gibi
etkenler de ekonomik büyümede belirleyici rol oynamaktadır.
Gelir Dağılımının Düzenlenmesi: Maliye politikası amaçları ülkelerin ekonomik ve
sosyo-politik amaçlarına göre farklılıklar gösterse de, servet ve gelir dağılımının düzenlenmesi
her toplum için ortak bir öneme sahiptir. Çünkü gelir dağılımında adalet sosyal barışı sağla,
toplumsal refahı arttırır, fırsat eşitliğini arttırır, ekonomik istikrarı sağlar.
Maliye politikası amaçlarına ulaşmak için devletler üç grupta toplanan araçlardan
yararlanırlar. Bu araçlar; kamu harcamaları, kamu gelirleri ve devlet borçlanma araçlarıdır.
Toplumsal ihtiyaçların çokluğu ve niteliklerinin gelişerek değişmesi kamu harcamalarının
artışını gerekli kılarken, sınırlı ve yetersiz kalan kamu gelirleri bu harcamaları
karşılayamamaktadır. Dolayısıyla hükümetler borçlanma yolu ile gelir aratma yoluna
gitmektedirler.
Kamu Harcamaları: İnsanların toplu halde yaşama isteklerinden doğan ihtiyaçları,
toplumsal örgütlenme şekline bağlı olarak bu ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetler için
harcamalar yapılmasını gerekli kılmıştır. Fakat devletin gelirleri sınırlıdır.
Kamu Gelirleri: Devlet veya diğer kamu kuruluşlarının, kamu ihtiyaçlarından doğan
giderlerini karşılamak için gerek vergilendirme yetkilerine dayanarak, gerekse özel mülk ve
teşebbüsleri dolayısıyla elde ettikleri bütün değerlerdir.
Devletin kamu harcamalarını arttırmasındaki sınır kamu gelirleridir. Kamu gelirleri de;
vergiler, harçlar, resim ve şerefiyeler ile parafiskal gelirler, mali tekeller, para cezaları, fon
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gelirleri ile para basımı ve borçlanmadan oluşmaktadır. Bu aşamada kamu gelirleri kendi
aralarında; dolaylı vergiler, dolaysız vergiler ve diğer kamu gelirleri olarak da
sınıflandırılmaktadır.
Hükümetler ellerindeki bu politika araçlarını kullanarak, hedeflemiş oldukları amaçlara
ulaşmaya çalışırlar. Yalnız bu politikaların başarısında, para ve maliye politikalarının
birbirilerini desteklemeleri önemli rol oynar. Aynı zamanda kamu otoritesinin politika
uygulamasında son derece kararlı olmalıdır.
Maliye politikası iki şekilde uygulanmaktadır.

a) Genişlemeci Maliye Politikası: Kamu harcamalarını arttırmak ve/veya vergi
indirimleri sağlayarak, toplam harcamaları arttırmaya yönelik izlenen maliye politikasıdır. Eğer
ekonomide deflasyonist açık söz konusuysa bu durumda devlet, harcama açığını kapatmak için
harcamaları arttırır.
b) Daraltıcı Maliye Politikası: Kamu harcamalarını azaltarak ve/veya vergileri arttırıp,
toplam harcamaları azaltmaya yönelik olarak izlenen maliye politikasıdır. Ekonomide toplam
harcamalar fazla ise fiyatlar genel düzeyi yükselir ve enflasyonist açık ortaya çıkar. Bunu
düzeltmek için devlet daraltıcı maliye politikası uygular.
10.9. Maliye Politikası Araçlarının Kullanılmasını Sınırlayan Etkenler

Maliye politikası araçları, hükümetler tarafından her istenildiği an kolaylıkla
kullanılamazlar. Mali araçların kullanımını sınırlayan önemli faktörler vardır:

Devlet gelir ve giderleri yıllık bütçelerle belirlendiği için, yıl ortasında bu gelir ve
giderlerin değiştirilmesi, imkansız denecek kadar zordur. Değişiklik için gelecek yıl bütçesini
beklemek gerekecektir. Böyle bir gecikme, mali araçları çoğu defa etkisiz bırakacak ölçüde
uzayabilir.
Denk bütçe konusunda peşin bir değer yargısı vardır. Açık bütçe, hemen daima tenkit
konusu olur ve enflasyona yol açacağı öne sürülür. Fazla bütçe ise, özellikle iş adamları
tarafından “fertler parayı kullanmasını devletten daha iyi bilir” görüşü ile reddedilir. Teorik
yönden denk bütçe ne kadar demode bir kavram haline dönüşmüş olursa olsun, kamu oyunda
ve dolayısıyla devlet yönetiminde hala ağırlığını korumaktadır.

Hükümetleri oluşturan partilerin siyasi görüşleri de mali araçların uygulama şansını
etkilemektedir. Muhafazakar hükümetler, mali araçların çok sınırlı bir şekilde kullanılmasını
savunmakta, denk bütçeyi benimsemekte ve vasıtalı vergileri, vasıtasız vergilere tercih
etmektedirler. Sosyalist hükümetler ise, kamu harcamalarının gerekirse açık bütçe ile
arttırılmasını ve bu suretle kamusal ihtiyaçların tatminini öngörmekte ve yüksek artan
oranlılığa sahip gelir vergilerini, vasıtasız vergilere tercih etmektedirler.
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Baskı gruplarının da mali araçların kullanımında önemli rolleri vardır. Örnek: Kamu
harcamalarının azaltılması veya bazı mali yardımların kaldırılması, hemen hemen imkansızdır.
Buna karşılık, kamu harcamalarının daha da arttırılması ve/veya mali yardımların getirilmesi ile
ilgili tekliflerin ardı arkası kesilmez. Diğer yandan bazı mali araçların kullanılması, özellikle
anti-enflasyonist araçların kullanılması; bazı çevrelerin ekonomik çıkarlarına ters düşer ve bu
yüzden de bu çevrelerin muhalefeti ve baskısı ile karşılaşılır.

Demokratik ülkelerde, politik karar alma mekanizmasının da mali araçların
kullanımında önemli rolleri vardır. Bu ülkelerde bütçe, parlamentodan geçer. Parlamentonun
bütçeyi müzakere usül ve süreleri ise kanunlarla belirlenmiştir. Yeni bir vergi koymak veya bir
vergiyi kaldırmak, bazı harcamaları arttırmak veya azaltmak gibi hükümet önerileri
parlamentodan geçmek zorundadır. Bu ise mali aracın, hem cinsini ve dozunu ve hem de
uygulama zamanını değiştirebilir.
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Uygulamalar

•

•

Kamu harcamalarının ekonomi üzerindeki etkisini ülkemiz örneği üzerinden
değerlendiriniz.
Türkiye’nin maliye politikalarının hedef ve araçlarını analiz ediniz.
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Uygulama Soruları

•
•

Türkiye ekonomisinde kamu harcamalarının önemi nedir?

Türkiye’de maliye politikalarının hedef ve araçları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kamu Kesimini devletin yaptığı harcamalar ve gelirler oluşturmaktadır. Bu bölümde
kamu harcamaları, bunların çeşitleri ve milli gelir dengesine etkileri incelenmiştir.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisinde bütçe açığı doğru olarak verilmiştir ?
a) Bütçe Açığı= Kamu Harcamaları – Vergi Gelirleri

b) Bütçe Açığı= Kamu Alımları – Transfer Ödemeleri

c) Bütçe Açığı= (Kamu Alımları – Transfer Ödemeleri) +Vergi Gelirleri

d) Bütçe Açığı= Vergi Gelirleri - Kamu Harcamaları

e) Bütçe Açığı= Kamu Harcamaları + Vergi Gelirleri
2. Aşağıdakilerden hangisi vergi geliri ile vergi oranı arasındaki ilişkiyi göstermektedir?

a) Gini Katsayısı

b) Laffer Eğrisi

c) Lorenz Eğrisi
d) Philips Eğrisi
e) Okun Yasası

3. Aşağıdakilerden hangi durumda daraltıcı maliye politikası uygulanır ?
a) Harcama yetersizliği varsa

b) Fiyatlar genel düzeyinin azalması
c) Enflasyonist açık
d) Harcama açığı

e) Deflasyonist açık
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4. MG dengesinin sağlandığı bir ekonomide vergi oranları arttırıldığında aşağıdaki
sonuçlardan hangisi ortaya çıkar?
a) Gelir artar

b) Gelir sabit kalır

c) Harcamalar artar
d) Gelir azalır

e) MG dengesi değişmez

5. Hükümetin yurtiçindeki kaynaklardan genellikle gönüllü yöntemlerle vade ve faiz
karşılığında ödünç para alma işlemine ne denir?
a) Faiz Dışı Fazla

b) Bütçe Açığı

c) Dış Borçlanma
d) Bütçe Dengesi
e) İç Borçlanma

6. Vergi oranları ile vergi gelirleri arasındaki ilişkiyi sunan Laffer eğrisi, vergi oranları
artarken vergi gelirlerinin önce arttığını; ancak daha sonra azaldığını göstermektedir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

7. Arz Yanlı İktisatçılar’a göre; cari vergi artışları ve enflasyon, bireylerin çalışma
arzularını ve tasarruflarını, iş dünyasının yatırım güdülerini arttırmaktadır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

8. Bütçe açıklarının finansmanında; devletin para basma hakkını bu para ile fonladığı reel
harcama miktarı …………………….. kavramı ile ifade edilmektedir.
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9. Ekonomik istikrar, maliye politikasının uzun dönemli amacı iken; ekonomik büyüme ve
kalkınma, maliye politikasının kısa dönemli amacıdır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

10. Kamu harcamalarını arttırmak ve/veya vergi indirimleri sağlayarak, toplam harcamaları
arttırmaya yönelik izlenen maliye politikası ………………………… şeklinde
adlandırılmaktadır.

Cevaplar

1) a 2) b 3) c 4) d 5) e 6) Doğru 7) Yanlış 8) Senyoraj 9) Yanlış 10) Genişlemeci
maliye politikası
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11. ENFLASYON-DEFLASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Enflasyon

11.2. Deflasyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•
•
•

Enflasyonun nedenleri nelerdir?
Enflasyona karşı alınabilecek tedbirler nelerdir?
Deflasyonun etkileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Enflasyonun tanımı,
nedenleri ve çeşitleri

Enflasyon kavramını ve
nedenleri ile çeşitlerini
kavrayabilmek.
Enflasyona karşı
alınabilecek tedbirleri
öğrenebilmek.
Deflasyon kavramını
nedenleri ve etkileri ile
birlikte öğrenebilmek.

Enflasyona karşı
alınabilecek tedbirler
Deflasyonun tanımı,
nedenleri ve etkileri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Okuyarak, Araştırarak.
Okuyarak, Araştırarak.
Okuyarak, Araştırarak, Fikir
Yürüterek ve Tartışarak.
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•
•
•

Enflasyon

Anahtar Kavramlar

Deflasyon

TÜFE / ÜFE
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Giriş

Ekonomik hayatta gözlenebilecek en önemli istikrarsızlıklardan biri olan enflasyon
olgusu, paranın tarihi kadar eskidir. Ancak ekonomilerin çok geliştiği, para arzının sürekli
değiştiği günümüzde enflasyon, birçok ülke için önemli bir problem haline gelmiştir. Mal ve
hizmet fiyatlarının sürekli artması anlamına gelen enflasyon, aynı miktarda para ile daha az mal
ve hizmet alınabilmesine neden olarak, paranın değerinin düşmesine ve bireylerin hayat
standartlarının kötüleşmesine neden olmaktadır. Enflasyon nedeniyle sürekli artan fiyatlar,
uzun dönemli planlar yapılmasını da zorlaştırmaktadır.
Bu ünitede enflasyon konusu detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Bu kapsamda ilk olarak
tanımı, nedenleri ve çeşitlerine bakıldıktan sonra, enflasyon oranlarının ne gibi yöntemlerle
ölçüldüğü ele alınacaktır. Bundan sonra enflasyonun gelir dağılımı, dış ticaret, ödemeler
dengesi, üretim, istihdam vb. ekonomik gelişmeler üzerinde ne gibi etkileri olduğu
değerlendirilecek ve enflasyonun maliyetine değinilecektir. Daha sonra enflasyona karşı
alınabilecek tedbirler; talep yanlı politikalar, arz yanlı politikalar ve gelirler politikası başlıkları
altında ayrıntılı bir şekilde ortaya konacaktır. Son olarak da deflasyon olgusuna değinilerek
tanımı, etkileri ve olası tedbirler üzerinde durulacaktır.
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11.1. Enflasyon

11.1.1. Enflasyonun Tanımı

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin sürekli artmasıdır. Bir ekonomide toplam
talebin toplam arzdan fazla olması sonucu, mal ve hizmetlerin genel fiyat düzeyi sürekli
artmakta ve paranın değerinin düşmesine, yani enflasyona neden olmaktadır. Kuşkusuz
enflasyon dönemlerinde tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarının aynı oranda yükseldiğini de
söyleyemeyiz. Buna göre enflasyon halinde bazı mal ve hizmetlerin fiyatları hızlı bir şekilde ve
önemli miktarlarda yükselebilirken, bazı mal ve hizmetlerin fiyatları sabit kalmakta, bir
kısmının ki ise düşebilmektedir. Ancak genel olarak mal ve hizmetlerin fiyatlarında bir
yükselme hali kesin olmaktadır.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta; bir ekonomideki mal ve hizmet fiyatlarının
genel düzeyindeki artışın enflasyon sayılabilmesi için, fiyat artışının genel olmasının yanında
bir süreklilik de arz etmesi gerektiğidir. Dolayısıyla fiyatlar genel düzeyindeki bir defaya
mahsus bir artış enflasyon anlamına gelmemektedir.
11.1.2. Enflasyonun Nedenleri

Enflasyonun hüküm sürdüğü ekonomilerde belirli bir fiyat düzeyinde toplam talep ile
toplam arz arasında kurulmuş bulunan denge çeşitli nedenlerle bozulmaktadır. Enflasyon ile
mücadele edebilmek ve mal ve hizmet fiyatlarında bir istikrar sağlama hedefini
gerçekleştirebilmek için bu nedenleri iyi saptamak gerekmektedir. Genel olarak enflasyon
ortaya çıkışına göre talep nedenli ve maliyet nedenli enflasyon olmaktadır.
11.1.2.1. Talep Enflasyonu

Talep enflasyonu bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin, bu mal ve hizmetlere olan
toplam talebi karşılayamaması halinde ortaya çıkmaktadır. Yatırım harcamalarının artması,
devletin açık finansman politikası izlemesi, kredi hacminin genişlemesi, gerek kişilerin gerek
firmaların atıl paralarını dolaşıma arz etmeleri (iddihar çözülmesi), ödemeler dengesi
fazlalığından kaynaklan gelir artışları gibi etmenler sonucu bir ekonomide mal ve hizmet
miktarı sabitken toplam talebin yükselmesi nedeniyle daha fazla paranın daha az miktarda malı
kovalaması sonucu mal ve hizmet fiyatları da artar ve bu da talep enflasyonuna neden olur.
Uzun dönemde toplam arzın da toplam talepteki artışa ayak uydurmasıyla her ne kadar bu
durum ekonominin daha yüksek bir noktada dengeye gelmesiyle çözülebilirse de; kısa
dönemde bu tip üretim imkanları sınırını zorlayıcı toplam talep artışları enflasyon halinin
ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Toplam talep miktarında meydana gelen bir artışın enflasyona neden olması aşağıda
Şekil 11.1’de gösterilmiştir.
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S

P2
P1

E2
E1
D2
D1
Y1

Y2

Miktar

Şekil 11.1. Talep Enflasyonu

Şekil 11.1 incelendiğinde, ilk olarak toplam arz ve toplam talebin kesiştiği E1
noktasında, tam istihdam milli gelirini ifade eden Y1 milli gelir düzeyi ve P1 fiyatlar genel
düzeyinde ekonomide genel dengenin kurulduğu görülmektedir. Yukarıda saydığımız
nedenlerden herhangi biri nedeniyle toplam talebin artarak D2 düzeyine yükselmesiyle fiyatlar
genel düzeyi P2’ye, milli gelir düzeyi ise Y2’ye yükselmekte ve yeni denge noktası olarak S ve
D2 eğrilerinin kesiştiği E2 noktası ortaya çıkmaktadır. Ancak milli geliri Y1 tam istihdam
düzeyinden sonra artırma imkanı olmadığından (en azından kısa vadede), milli gelirdeki Y1-Y2
kadarlık artış reel değil, nominal yani parasal bir artış olmakta ve enflasyonist açığı ifade
etmektedir.
Böyle bir talep enflasyonu halinde ekonomide mal ve hizmet fiyatlarının artması, üretim
faktörlerinin, özellikle de emeğin fiyatının yani ücretin de yükselmesine yol açmaktadır. Bu da
üretim maliyetlerini artırırken arzın sınırlı kalmasına neden olmakta ve artan talebe cevap
verememesine yol açmaktadır. Ayrıca artan ücretlerle bireylerin eline daha fazla para geçmesi
talebin de tekrar artmasına ve bu doğrultuda mal ve hizmet fiyatlarının bir kez daha
yükselmesine yol açmaktadır. Bu işlemlerin tekrarlanmasıyla birlikte ekonomi kısır bir döngü
içine girmekte ve sürekli hale gelen talep nedenli bir enflasyon durumu ortaya çıkmaktadır.
11.1.2.2. Maliyet (Arz) Enflasyonu

Maliyet enflasyonu, ya da arz yanlı enflasyon üretim maliyetlerindeki artıştan
kaynaklanan bir enflasyon durumudur. Üretim faktörleri ( sermaye, emek, doğal kaynak,
müteşebbis) fiyatlarındaki (faiz, ücret, rant, kar) otonom bir artış sonucu mal ve hizmetlerin
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fiyatlarının yükselmesinin enflasyona neden olmasıdır. Üretim faktörleri fiyatlarında meydana
gelebilecek artışların olası çeşitli nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
-

İşgücü talebinin artmasıyla ilk olarak ücretlerin, ardından da maliyetlerin artması,

-

İç veya dış kaynaklı nedenlerle faiz hadlerinin yükselmesi,

-

-

-

-

Devletin taban fiyatı uygulayarak, ya da destek alımı yaparak ürün fiyatlarını
yükseltmesi,

Kötü hava koşullarının tarım ürünleri maliyetini yükseltmesi,

Bir devalüasyon halinde paranın dış değerinin düşmesiyle ithal malı fiyatların
maliyetinin artması,

Hammadde (petrol vs.) ve makine gibi ithal edilen önemli üretim girdilerinin
fiyatlarında meydana gelen artış ve bunun diğer sektörlere olumsuz yansıması,

Savaş vb. olağanüstü durumlarda mal ve hizmetlerin maliyet ve fiyatlarında meydana
gelen artışlar,

Piyasada rekabetin aksaması nedeniyle satış fiyatlarının olması gerekenden yüksek
belirlenmesi,
Emeğin verimliliğinde ve üretimde herhangi bir artış olmamasına rağmen işçi
sendikalarının ücretleri yükseltmesi.

Girdi maliyetlerinde yukarıda saydığımız nedenlerle ortaya çıkan artışlar, ekonomide
üretim faktörleri piyasasında rekabetin bozulmasına neden olmaktadır. Bu durumda toplam
arzın azalmasına yol açmaktadır. Toplam arzın azalması aşağıda Şekil 11.2’de görüldüğü gibi
toplam arz eğrisinin sola kaymasına neden olmaktadır. Devletin para ve maliye politikalarında
herhangi bir değişikliğe gitmeyerek toplam arz eğrisindeki kaymaya bir tepki göstermediğini
kabul edersek, toplam talep eğrisi sabit kalacaktır. Bu durumda arz eğrisinin sola kayması, yani
arzdaki azalmayla birlikte yeni fiyat miktarı daha üst bir seviye olan P2’de oluşacaktır.
Ekonominin bu yeni denge halinde üretim miktarı gerileyerek Y2’ye kayarken fiyatlar da
yükselecek ve maliyet, yani arz kaynaklı bir enflasyonla karşı karşıya kalınacaktır.
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Şekil 11.2. Maliyet Enflasyonu

11.1.3. Enflasyonun Çeşitleri

Günümüzde enflasyon uluslararası niteliğe sahip bir olay olup, az gelişmiş ülkelerden
kalkınma sürecini tamamlayan ülkelere kadar hemen hemen her ülkede mevcuttur. Ancak her
ülkenin ekonomik yapısının farklı özellikler taşıması enflasyon olgusunun da farklı şekillerde
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Aşağıda belli başlı enflasyon çeşitleri verilmiştir.
11.1.3.1. Yapısal Enflasyon

Yapısal enflasyon belirli piyasalarda ve ekonominin bazı kesimlerinde fiyatların birkaç
firma tarafından belirlenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle gelişmekte olan
ülkelerde eksik rekabet piyasaları yaygın olup, bu piyasalarda faaliyet gösteren firmaların kar
marjları oldukça yüksektir. Fiyatlar genel düzeyinde yaşanacak olası bir artışta bu firmalar
karlarının düşmesini kabul etmeyecekleri için fiyatlarını hemen bu artışa uygun şekilde
yükseltirler. Böylece tam rekabet şartlarının aksaması ve piyasalarda birkaç firmanın
hakimiyeti nedeniyle yapısal enflasyon meydana gelmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerde işgücünün verimliliğinin düşük, maliyetlerinin ise yüksek
olması da fiyatları artırmakta ve yapısal enflasyona neden olmaktadır. Ayrıca ekonomideki
darboğazlardan kaynaklanan üretim aksamaları, arzın talebe cevap vermesindeki gecikmeler,
tarım sektörü ağırlıklı bir ekonomik yapının varlığı gibi nedenler de mevsimlik fiyat
dalgalanmalarına yol açmaktadır. Böylece fiyatları mevsimlik olarak yükselen mal ve
hizmetleri, diğer mal ve hizmetlerin de takip etmesiyle ekonomide yapısal bir enflasyon
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durumu ortaya çıkmaktadır. Bunlar dışında kamu kesiminde mal disiplinin olmaması ve kamu
açıklarının para basılması yolu ile kapatılmaya çalışılması da yapısal enflasyona yol
açmaktadır.
11.1.3.2. Kronik Enflasyon

Kronik enflasyon sürekli olan, ancak ekonomik dengeyi bozmayan bir enflasyon
türüdür. Müzmin enflasyon olarak da adlandırılan kronik enflasyon; bütçe açıklarından, devlete
ait kamu işletmelerinin zararlarından veya eksik kalan yatırımların finansmanından
kaynaklanabilir. Kronik enflasyon durumunda paranın satın alma gücü yavaş yavaş
düşmektedir. Bütün mal ve hizmetlerin fiyatları birden ve aynı anda yükselmez, fakat zamanla
fiyatlar genel düzeyinde kronik bir artış görülmektedir. Genel olarak kronik enflasyon uzun
süreli olduğundan bu tür enflasyonla mücadele etmek oldukça güçtür. Ekonomide ciddi
istikrarsızlıklara yol açması yanında, sosyal yapıda da önemli çöküntülere neden
olabilmektedir.
11.1.3.3. Hiper Enflasyon

Bu enflasyon türünde fiyat artışları o denli büyük ve süratli gerçekleşmektedir ki, fiyat
artışları ile gün aşırı hatta aynı gün içinde bile karşılaşılabilmektedir. Bu enflasyon türünde
bireyler satın aldıkları bir mal veya hizmeti fiyatlardaki aşırı istikrarsızlık nedeniyle bir kez
daha aynı fiyata alma imkanına sahip olamazlar. Yıllık enflasyon oranının % 1000’lere
yaklaştığı hiper enflasyonda, enflasyon oranları yıllık olarak değil de aylık olarak
hesaplanmaktadır. Paranın değerinin günün her saatinde değişebildiği bu enflasyon türünde
paranın mübadele fonksiyonu ortadan kalkmakta, para yerine altın, gümüş, döviz vb. araçlar
kullanılmaktadır. Hiper enflasyon dönemlerinde giderek daha büyük rakamlı kağıt paralar
basılması teknik olarak hem mümkün hem de kolay olduğu için çok başvurulan bir yöntemdir.
Hiper enflasyonun ortaya çıktığı ülkelerde değer ölçüsü olma özelliğini kaybeden
paradan hızlı bir kaçış yaşanmaktadır. Ayrıca ekonomik istikrarsızlık sosyal yapının da
bozulmasına neden olmaktadır. Milli paranın değersizliği yüzünden üretim yok denecek kadar
az yapılmakta, ihracat ise hemen hemen durma noktasına gelmiş durumdadır. Ocak 1922’den
Ekim 1923’e kadar fiyat endeksinin 1’den 10.000.000.000’a yükseldiği ünlü Alman hiper
enflasyonu bu enflasyon türünün önemli örneklerinden biridir.
11.1.3.4. Sinsi Enflasyon

Sürünen enflasyon, ılımlı enflasyon olarak da adlandırılan bu enflasyon türünde fiyatlar
genel düzeyindeki artış oldukça düşük oranlarda gerçekleşmektedir. Genellikle iktisadi
faaliyetlerin ve piyasaların canlandığı dönemlerde görünen bu enflasyon türünde, yıllık
enflasyon oranı tek haneli rakamlarda gerçekleşmekte, dolayısıyla fiyatlar artışları genel
düzeyinden önemli sapmalar göstermemektedir. Paranın fonksiyonlarının normal olarak devam
ettiği bu enflasyon türü ekonomik unsurların geleceğe ait planlar yapmasının önünde de önemli
bir problem teşkil etmez.
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11.1.4. Enflasyonun Ölçülmesi

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyindeki ve dolayısıyla enflasyondaki değişiklikler
fiyat endeksleri yardımıyla ölçülür. Ekonomideki tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki
değişmeleri takip ederek endeks hesaplamasında kullanmak çok güç olacağı için de, fiyat
endeksleri belirlenirken daha önceden belirlenmiş çeşitli mal ve hizmetlerin fiyatları dikkate
alınır. Fiyat endeksleri kapsamında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE), toptan eşya fiyatları
endeksi (TEFE), GSMH zımni deflatörü ve üretici fiyatları endeksi (ÜFE) yer almaktadır.
11.1.4.1. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)

TÜFE, tüketim malları fiyatları esas alınarak elde edilen bir endeks olup, iki yıla ait
(mevcut yıl ve endeks için temel alınan yıl) sabit bileşimdeki belirli bir mal sepetinin maliyeti
ile karşılaştırılması ile ölçülür. TÜFE şu şekilde formüle edilebilir:
TÜFE=

Sabit Mal Sepetinin Cari Yıldaki Fiyatı

Sabit Mal Sepetinin Temel Yıldaki Fiyatı

X 100

Ya da;
TÜFE=

P1 x Q0
P0 x Q0

X 100

Bu formülde P0 mal sepetinin temel yıldaki fiyatını; P1 mal sepetinin cari yıldaki
fiyatını; Q0 ise mal sepetinin sabit miktarını göstermektedir.
TÜFE, enflasyonun hane halkı üzerindeki etkilerini açıklama özelliğine sahip olduğu
için, endeksin kapsamı geniş bir tüketici yelpazesini karşılamaktadır.
11.1.4.2. Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE)

Toptan eşya fiyatlarının esas alınması ile elde edilen TEFE kapsamında yer alan mallar,
ara malı ve yatırım malı şeklinde de nitelendirilebilir. TEFE’nin hesaplanması da TÜFE ile
aynı şekildedir. Toptan satış konusu olan malların toptan fiyatlarında gözlenen değişimin
göstergesi olan TEFE, sektörel ve mevsimsel fiyat hareketliliklerinin ve farklılıklarının
saptanmasında kullanıldığı gibi, reel sektör tarafından üretim, karlılık, verimlilik ve muhasebe
hesaplarının yanı sıra yatırım kararlarının realize edilmesinde de temel bir gösterge olarak
kullanılabilir.
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11.1.4.3. GSMH Zımni Deflatörü

GSMH deflatörü fiyatlardaki değişiklik yüzdesini ortaya koymaktadır. GSMH, bir
ekonomide belirli bir zaman içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin değerini içermektedir.
Dolayısıyla GSMH deflatörü ile tüm mal ve hizmetlerin ortalama fiyat seviyesi ölçülebilir. Bu
durum, sadece belirli mal ve hizmetlerin ele alınmasıyla hesaplanan endekslere göre GSMH
deflatörünün farkıdır. Bu alamda GSMH Deflatörü fiyatlar düzeyindeki değişikliği daha iyi
açıklamakta ve daha güvenilir bir enflasyon oranı ortaya koymaktadır.
11.1.4.4. Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)

Devlet İstatistik Enstitüsü 1994 yılındaki sektörel fiyat hareketlerinin ve sektörel üretim
bileşimlerinin değişiminden dolayı TEFE endeksini ÜFE şeklinde yeniden ifade etmiştir. ÜFE
kapsamında GSMH içinde yer alan ve ülke içinde faaliyet gösteren tüm sektörler il ve bölge
ayrımı olmaksızın göz önüne alınmaktadır. Endekste malların fabrika çıkış fiyatları esas
alınmaktadır.
11.1.5. Enflasyonun Etkileri ve Maliyeti

Enflasyon ekonomilerde ciddi ekonomik ve sosyal tahribatlar meydana getiren önemli
bir sorundur. Çünkü enflasyonist ortamlarda bütün iktisadi kararların gerek planlanması
gerekse yürütülmesinde enflasyon en temel değişken olarak ortaya çıkmaktadır.
11.1.5.1. Enflasyonun Etkileri

Ekonomik istikrarsızlığın önemli bir göstergesi olan enflasyonun birçok olumsuz etkisi
vardır. Aşağıda sayılacak olumsuz etkilerinin yanında, düşük oranlı bir enflasyonun da ülke
ekonomileri açısından tercih edilebilir bir durum olduğunu belirtmek gerekir. Yıllık % 2 ila %
4 oranları arasında gerçekleşen ve halkın paraya olan güvenini sarsmayan bu tarz düşük oranlı
bir enflasyon, toplam talep üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle hükümetler tarafından çoğu kez
tercih edilir. Toplam talebi artıran ılımlı enflasyon, tasarruf ve yatırımları da artış yönünde
etkilemektedir. Olumlu olarak değerlendirilebilecek bu etkisi dışında enflasyonun çok daha ağır
basan olumsuz etkileri aşağıda belirtilmektedir.
11.1.5.1.1. Sosyal Sınıflar Üzerindeki Etkileri

Enflasyondan en fazla zarar gören kesimler, sabit ve dar gelirliler, emekliler ve işçiler
gibi ekonomik olarak toplumun alt sınıflarında bulunan kesimlerdir. Enflasyon nedeniyle
ücretler, maaşlar ve kira gibi sabit gelirlerle geçinmek zorunda olan bireylerin satın alma
güçleri düşmektedir. Artan fiyatlar karşısında mücadele gücü zayıf olan bu kesimler, fiyat
değişimlerine karşı kendi ellerinde olmadığı için gelirlerini de ayarlayamazlar. Diğer taraftan
enflasyonla birlikte artan fiyatlar karşısında toplumun üretim yapan kesimleri ise daha güçlü ve
şanslıdır. Enflasyon dönemlerinde bu kesimin karları da belli bir oranda artmaktadır. Aynı
zamanda üreticiler enflasyon dönemlerinde borçlanarak yatırıma gidebilir, enflasyon nedeniyle
paranın değerinin azalması ise bu kesimin borç yükünü hafifletmektedir.
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11.1.5.1.2. Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri

Bir ülkede fiyatlar genel düzeyi yükselirken, bu fiyat artışları tüm mallarda aynı oranda
gerçekleşirse ve toplumun tüm kesimlerinin gelirleri enflasyon oranında artarsa, böyle bir
enflasyondan hiç kimse zarar görmez. Ekonomideki tüm kesimler eski satın alma güçlerini
koruyacakları için enflasyonun gelir dağılımı üzerinde olumlu veya olumsuz bir etkisi
olmayacaktır. Oysa genelde bireylerin tümünün gelirleri mal ve hizmet fiyatlarının artışına
ayak uyduramadığı için enflasyon nedeniyle toplumda gelir dağılımı bozulmakta ve en az
gelirli kesimle en fazla gelirli kesim arasındaki fark daha da artmaktadır. Enflasyonun gelir
dağılımı açısından olumsuz etkisi özellikle dar gelirliler ve sabit gelirliler için geçerli
olmaktadır. Fiyatların düşmesi ve paranın satın alma gücünün azalmasıyla birlikte düşük gelirli
bireyler, sabit kalan gelirleriyle aynı miktarda mal ve hizmet satın alamayarak daha fazla
mağdur olmaktadırlar.
11.1.5.1.3. Tasarruf ve Yatırımlar Üzerindeki Etkileri

Enflasyon dönemlerinde paranın değeri düştüğü için bireyler ve firmaların tasarrufları
da her geçen gün reel değerinden kaybedecektir. Bu durum da ekonomik aktörlerin enflasyon
dönemlerinde tasarruf yapmalarını önlemektedir. Bunun yerine arsa, bina, altın, dayanıklı
tüketim maddeleri veya döviz benzeri yatırım kalemleri tercih edilmektedir. Ayrıca enflasyon
nedeniyle sürekli artan fiyatlar karşısında tüketiciler ellerline geçen parayı değeri daha da
düşmeden değerlendirmek istemekte ve harcamalarını artırmaktadırlar. Harcamaların artması
da fiyatları daha da fazla yükseltmekte ve enflasyonun olumsuz etkisi kuvvetlendirmektedir.
Tasarrufların azalmasının doğrudan bir etkisi ise yatırımların azalması şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Aynı zamanda enflasyon nedeniyle gelecek hakkında planlama yapmanın
zorlaşması, ithal edilecek yatırım malı fiyatlarının artması, maliyet hesaplarının net olarak
öngörülememesi gibi nedenlerle ekonomik aktörlerin yatırım yapma istekleri de kırılmaktadır.
Yatırımlar ekonomik kalkınma için faydalı ve zaruri olan alanlardan, kısa dönemde en fazla kar
getiren döviz, altın vs. alım satımı gibi alanlara, yani spekülasyonlara elverişli alanlara
kaymaktadır.
11.1.5.1.4. Ödemeler Dengesi ve Dış Ticaret Üzerindeki Etkileri

Bir ülkenin ulusal parasının değeri; sadece iç satın alma gücüyle değil, aynı zamanda dış
satın alma gücüyle de ölçülmektedir. Enflasyon dönemlerinde ülke içinde fiyatların artması,
döviz kurlarında gerekli müdahaleler yapılmaması halinde ithal mallarının daha ucuz hale
gelmesine, ihraç mallarının fiyatlarının ise yükselmesine neden olmaktadır. Böylece ithalat
artarken ihracat azalmakta ve ödemeler dengesi bozulmaktadır. Böyle bir durumda ya ithalatı
kısıtlayıcı politikalar izlenir, ya da ulusal paranın döviz karşısında değerinin düşürülmesi
yoluna, yani devalüasyona gidilir. İthalatın kısılması, ülke içinde özellikle hammaddesi
dışarıdan gelen ürünlerin üretiminde tıkanmalara yol açarken, enflasyon daha da şiddetlenir.
Diğer yandan devalüasyon yapılması halinde ise, bu defa ithal malların, özellikle de ithal
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girdilerin fiyatları artmaktadır ki, bu da mevcut enflasyonun daha da şiddetlenmesi anlamına
gelmektedir.
11.1.5.1.5. Üretim ve İstihdam Üzerindeki Etkileri

Enflasyon makroekonomik düzeyde tam istihdam düzeyini etkileyerek, kısa dönemde
fiyatlarla birlikte üretimi ve istihdamı artırabilmektedir. Ancak enflasyon sürecinin uzun
yaşandığı ekonomilerde, yani uzun vadede ise enflasyon nedeniyle hem üretimde hem de
istihdamda düşüşler görülmektedir. Çünkü enflasyonun başladığı dönemin kısa süreli bir geçiş
dönemi olarak değerlendirilmesi sonucu toplam talepte bir artış gerçekleşmekte, bu da daha
fazla üretim ve daha yüksek fiyatlara (enflasyona) neden olmaktadır. Buna karşılık faktör
sahiplerinin de girdi fiyatlarını yükseltmesi sonucu üretim maliyetleri de artmakta ve üretim
hacmi, beraberinde de istihdam düzeyi azalmaktadır. Yaşanan arz şoku ile birlikte fiyatlar genel
düzeyi yükselirken üretim ve istihdam ise düşmektedir. Bu nedenle modern makroekonomi,
enflasyon ve üretim düzeyi (istihdam) arasında doğrudan bir ilişkinin olmadığını ortaya
koymaktadır.
11.1.5.2. Enflasyonun Maliyeti

Enflasyonun ekonomiler üzerindeki maliyeti ekonomik birimlerin enflasyonu önceden
öngörüp öngörememesine göre değişmektedir.
11.1.5.2.1. Öngörülen (Beklenen-Dengeli) Enflasyon

Ekonomik birimler enflasyonu daha önceden öngörebiliyor, yani tahmin edebiliyorlarsa,
fiyatlarda meydana gelecek bir değişme hiç kimse için sürpriz olmayacak ve olumsuz bir
durum yaratmayacaktır. Çünkü hem mal ve hizmet fiyatları, hem de ücretler enflasyon oranı
düzeyinde artırılacaktır. Böylece bireylerin satın alma güçleri aynı düzeyde kalacaktır. Ancak
böyle bir enflasyon halinin bile ellerinde para bulunduran kişi veya işletmelerin servetlerinin
reel değerini azaltması gibi olumsuz bir sonucu olacaktır.
Öngörülen enflasyon halinde yatırımlar artabilmektedir. çünkü tasarruf hacmi aynı
kalırken reel faiz oranı düşmekte ve tasarruflar faiz yerine yatırıma yönlenebilmektedir.
Öngörülen enflasyonun en etkin maliyeti; uzun vadede GSMH’nin büyüme oranını
düşürmesidir. Bunun nedeni; ekonomik aktörlerin kısa vadede daha karlı olacaklarını
düşündükleri spekülatif faaliyetlere yönelmeleri, vergi sitemindeki düzensizlikler, uzun vadede
enflasyon oranı ile ilgili belirsizliklerin kaygısı gibi unsurlardan kaynaklanmaktadır.
11.1.5.2.2. Öngörülemeyen (Beklenmeyen-Dengesiz) Enflasyon

Öngörülemeyen enflasyon durumunda, para; hesap birimi, mübadele aracı olma ve
değer saklama fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememekte ve dolayısıyla para tutmanın
maliyeti yükselmektedir. Bunun sonucunda paradan kaçışın artmasıyla paranın dolanım hızı
artmaktadır.
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Enflasyonun vergiler açısından maliyeti ise vergi sistemine bağlıdır. Eğer artan oranlı
bir vergi sistemi kullanılıyor ise, enflasyon artışı vergi mükelleflerinin daha yüksek vergi
dilimine geçmesini hızlandırmaktadır. Vergide artış enflasyon dönemlerinde daha fazla
olmaktadır. Buna karşın hem vergilerin tahakkukuyla tahsili arasında bir gecikme yaşanmakta,
hem de vergi ödememek için kayıt dışı faaliyetlere yönelenlerin sayısı artmaktadır.
Enflasyonun bir diğer maliyeti ise piyasa ekonomisinde tüketiciler açısından çok önemli
olan enformasyon-bilgi konusunda ortaya çıkmaktadır. Özellikle hızlı enflasyon dönemlerinde
mal ve hizmetlerin fiyat etiketleri çok hızlı değişmektedir. Bu durumda tüketiciler bir malı en
düşük fiyata satan satıcılar konusunda tam bilgi sahibi olamamakta ve etkin
davranamamaktadırlar.
11.1.6. Enflasyona Karşı Alınabilecek Tedbirler

Enflasyonla mücadelede temel olarak talep yanlı politikalar, arz yanlı politikalar ve
ücret ve fiyat kontrolleri olmak üzere üç genel politika uygulanmaktadır.
11.1.6.1. Talep Yanlı Politikalar

Talep yanlı politikalar, toplam talebi, yani toplam harcama seviyesini etkilemek
amacıyla kullanılan politikalardır. Bu politikalar genel olarak maliye politikası ve para
politikası başlıkları altında sınıflandırılabilir. Ancak bu politikalar uygulanırken ekonomik
gelişme sürecini yavaşlatabilme riski de ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu tarz politikaların
çok dikkatli bir biçimde uygulanması gerekmektedir.
Enflasyon ile mücadelede kamu harcamaları ve vergilerin değiştirilmesine dayanan
maliye politikalarına, fiyat istikrarının sağlanması, ekonomik büyüme performansının
artırılması ve tam istihdama ulaşılması gibi amaçlarla başvurulur. Bu amaçlar doğrultusunda
enflasyonla mücadele edebilmek için kamu harcamalarını artırıcı ve vergi oranlarını azaltıcı
genişletici maliye politikaları yerine; kamu harcamalarını azaltan ve vergi oranlarını artırarak
piyasadaki toplam talebi kısmayı amaçlayan daraltıcı maliye politikalarına başvurulmaktadır.
Böylece toplam mal ve hizmet miktarını aşan toplam harcama düzeyini baskı altına almak
hedeflenmektedir. Kamu harcamalarının daraltılması ve vergi oranlarının yükseltilmesi, doğal
olarak beraberinde bütçe açıklarını da azaltacaktır. Dolayısıyla enflasyonist dönemlerde bütçe
açığı yerine denk bütçe, hatta bütçe fazlası politikaları benimsenmelidir. Bu noktada kamu
harcamaları ve vergi oranlarında değişikliğe gitmenin ancak yasalarla yapılabileceği için
gerektiğinden uzun alması ve ekonomideki aktörlerin devletin yaptığı bu değişikliğe karşı
istenilen tepkiyi vermemesi gibi maliye politikalarının etkinliğini sınırlayıcı iki etkeni de
unutmamak gerekmektedir.
Enflasyonla mücadelede uygulanabilecek bir diğer politika olan para politikası ise,
genişletici (esnek) para politikası ve daraltıcı (sıkı) para politikası olarak iki çeşittir.
Enflasyonist dönemlerde piyasadaki toplam talebi kısabilmek amacıyla para değerinin
azaltılması temel hedef olacağından, daraltıcı para politikası uygulanmasıyla harcamaların
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düşürülmesi amaçlanmaktadır. Para arzının kontrol altına alınabilmesi için devlet tarafından
uygulanabilecek politikalar; reeskont oranlarının yükseltilmesi, kanuni karşılık oranlarının
artırılması, Merkez Bankası’nın açık piyasa işlemleri yoluyla piyasadaki para miktarını
azaltması gibi önlemlerdir.
11.1.6.2. Arz Yanlı Politikalar

Daha önce bahsedildiği gibi enflasyonun talep nedenli oluşu yanında bir diğer kaynağı
ise maliyet nedenli oluşudur. Maliyet nedenli enflasyonla mücadelede maliyet artışlarını
önlemeyi amaçlayan arz yanlı politikaların uygulanması daha rasyoneldir. Bu doğrultuda
uygulanabilecek temel arz yanlı politikalar şu şekilde sıralanabilir:

- Vergi teşvikleri yoluyla üretim maliyetlerinin azaltılması ve yatırımların artırılmasını
sağlamak. Böylece düşen üretim maliyetleri mal ve hizmet fiyatlarının da düşmesine imkan
tanıyacaktır.
- Önemli bir üretim maliyeti olan emek faktörünün ücret gelirinin verimlilikten fazla
artmasını önleyici tedbirler.
- Yatırım muafiyetleri sağlanmasıyla firmaların verimlilik seviyesini artıracak araştırma
geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, yeni yatırımlar için fon kaynağı sağlamak.
- Yüksek fiyat belirleyen tekelci firmaların gücünü kıracak düzenlemeler yapılmasıyla
rekabetin artırılmasına yönelik tedbirler. Rekabetin artması üretimi de artıracak ve böylece
fiyatlar da düşecektir.
11.1.6.3. Ücret ve Fiyat Kontrolleri (Gelirler Politikası)

Enflasyon ile birlikte mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasıyla bireylerin reel satın
alma güçlerinde meydana gelen bir düşüş nedeniyle ücretlerin artırılmasına yönelik bir tepki
oluşur. Özellikle de sendikaların güçlü olduğu ülkelerde bu tepki sonucu önemli bir üretim
maliyeti olan ücretler artırılmaktadır. Ücretlerin artırılması ile üretimin maliyeti daha da fazla
artmakta ve bu durumda fiyatların tekrar yükselmesi söz konusu olmaktadır. Yükselen fiyatlar
ücretlerin daha da yükselmesi talebini de doğurmakta ve bu şekilde kendini tekrarlayan kısır bir
döngünün içine girilmektedir.
Bu döngüyü kırmak ve enflasyonun daha fazla artmasını engellemek için devlet
tarafından gelirler politikası uygulanarak ücret ve fiyat artışlarının kontrol altına alınması
hedeflenebilmektedir. Ücret ve fiyatların kontrolü politikasında çeşitli yöntemler izlenebilir.
Kamu, kamuda çalışanların ücretleri ve kamu mallarının fiyatları için enflasyonu önleyici
değerler saptayarak özel sektörden de bu duruma uygun davranmasını talep edebilir. Bunun
dışında ücretler fiyat endekslerinden birine ya da verimlilik gibi bir kıstasa bağlanarak,
bunlardaki değişmelere paralel şekilde değişmesi hedeflenebilir. Özellikle olağanüstü
dönemlerde ücret ve fiyat artışlarının tamamen dondurulması gibi bir yönteme de gidilebilir.
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Ancak kamuoyunun yoğun tepkisi nedeniyle bu yöntem çok fazla tercih edilen bir uygulama
değildir.
Ücret ve fiyat kontrollerine dayalı enflasyonla mücadele politikalarının başarısızlıkla
sonuçlandığını gösteren ülke örneklerinin çoğalması, gelirler politikası yönteminin
kullanılmasını gözden düşürmektedir.
11.2. Deflasyon

Enflasyonun tersi olarak nitelendirilebilecek deflasyon, ekonomide üretim artışlarının
yavaşladığı veya durduğu, fiyatlar genel düzeyinin ise düşme eğilimi gösterdiği bir durumdur.
Deflasyon halinde toplam talep toplam arzın altında kalmaktadır. Talep yetersizliği satışların
yavaşlamasına, fiyatlar genel düzeyinin düşmesine ve üretimin daralmasına yol açmaktadır.
Deflasyon halinde bireylerin tasarruf ettikleri para miktarı artmakta, mallara olan
talepleri ise azalmaktadır. Bu durum da deflasyonun etkisini giderek artırmaktadır. Üreticiler
ürettikleri malları satmakta zorlanınca, kar tahmini yapmakta da zorlanmaktadırlar. Bu nedenle
yatırımların azalması, üretim faktörlerine olan talebi de azaltmakta, bu da işsizliği
artırmaktadır. Mal satamama veya zarar ihtimali üreticileri düşük kapasite ile çalışmaya ittiği
için milli gelir düzeyi de olumsuz etkilenmekte ve iktisadi daralma başlamaktadır.
Talep yetersizliğinden meydana gelen deflasyon halini gidermek için talebi artırıcı
tedbirlere başvurulması gerekmektedir. Bu tedbirlerden bazıları olarak; faiz oranlarını indirerek
kredim imkanlarını esnetmek, özellikle yatırım harcamaları olmak üzere harcamaları artırmak,
yüksek ücret politikası uygulamak, çeşitli vergi kalemlerinde yatırımları artırmayı teşvik
edecek şekilde düzenlemelere gitmek gibi uygulamalar sayılabilir.
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Uygulamalar

•
•

Türkiye’de 1990’lı yıllarda ortaya çıkan enflasyon çeşitlerini tartışınız.

Türkiye’de enflasyon ile mücadelede uygulanan politikaları değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları

•
•

Türkiye’de ortaya çıkan enflasyon çeşitleri nelerdir?

Türkiye’de uygulanan enflasyon ile mücadele politikaları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Yalnızca gelişmemiş değil, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin dahi ortak bir sorunu
olan enflasyon çok uzun bir geçmişi olan bir problem olarak her zaman çözüm tedbirleri aranan
ve olumsuz etkilerinin zayıflatılması amaçlanan bir ekonomik problem olmuştur. Üretim
maliyetlerinin yükselmesinden veya ekonomide toplam harcamaların artmasından kaynaklanan
enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatlarını artırarak ekonomik açıdan olduğu kadar, sosyal ve
siyasi açıdan da bir çok problemin kaynağı haline gelmiştir. Bu doğrultuda enflasyon toplumu
oluşturan sosyal sınıflar arasındaki gelir ve servet dağılımı adaletinin sağlanabilmesini
güçleştirirken, gelir dağılımı farklılıklarını körüklemekte, dış ticaretin ve ödemeler dengesinin
ülke aleyhine bozulmasına neden olmakta, tasarrufları eritirken, geleceğe ait beklenti ve
planları da olumsuz etkileyerek yatırım kararlarının önünde önemli bir engel teşkil etmektedir.
Böylece üretimin azalmasına neden olarak istihdamı da olumsuz etkilemekte ve işsizlik
sorununun etkisini daha da artırmaktadır.
Tüm bu olumsuz etkileri nedeniyle enflasyona karşı her devlet çeşitli zamanlarda talep
yanlı ve arz yanlı politikalar ile ücret ve fiyatları kontrol altına almayı amaçlayan para ve
maliye politikalarına başvurmuştur. Tarihi süreç içinde bu uygulamaların bazıları olumlu
sonuçlar vererek enflasyonun azaltılmasına imkan sağlayabilmiştir. Ancak bazı zamanlarda ise
söz konusu bu tedbirlerin yanlış kalemler kullanılarak yanlış zamanlarda uygulanması
nedeniyle sorun daha da büyümüş ve enflasyon daha da artmıştır. Uygulanan bu politikalara
karşı ekonomik genişleme ve büyüme üzerindeki olumsuz sonuçları ve işsizlik gibi istenmeyen
yan etkileri nedeniyle kamuoyunca birçok eleştiri de yapılmış ve yapılmaktadır. Bu haliyle
enflasyon hemen hemen tüm ülkelerin ortak problemi olma özelliğini korumakta, problemin
varlığı devam ettikçe de kamu tarafından çözüm olarak değerlendirilen yeni politika ve
uygulamalara ekonomik hayatta sık sık yer verilmektedir.
Enflasyon probleminin tam tersi olarak nitelendirilebilecek deflasyon halinde ise,
ekonomik durgunluk nedeniyle satılamayan mal ve hizmetlerin fiyatları düşmektedir. Bu
duruma çözüm olarak kredi imkanlarını artıran, yatırım ve harcamaları fazlalaştıran, vergileri
indirerek toplam talebi canlandırmaya çalışan çeşitli tedbirler uygulanmaktadır.
Bu bölümde enflasyon kavramı ayrıntıları ile incelenmiiş, deflasyon kavramı ve
meydana getirdiği etkiler öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Enflasyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Fiyatlar genel seviyesinin sürekli artmasıdır.

b) Paranın alım gücü düşmektedir.

c) Enflasyon nedeniyle tüm mal ve hizmetlerin fiyatları aynı oranda artmaktadır.

d) Enflasyon dönemlerinde fiyat artışları genel ve süreklilik arz eder.
e) Toplam talebin toplam arzdan fazladır.

2. Üretim maliyetlerindeki artıştan kaynaklanan enflasyon durumuna ne ad verilir?
a) Arz yanlı enflasyon

b) Talep enflasyonu
c) Fiyat enflasyonu
d) Arz fazlası

e) Talep açığı
3. Aşağıdakilerden hangisi maliyet enflasyonunun nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

a) Ücretlerin artması

b) Faiz hadlerinin yükselmesi

c) Petrol ve diğer temel enerji maddeleri fiyatlarının artması

d) Doğal kaynakların rantında meydana gelen artış
e) Mal ve hizmetlere olan talebin yükselmesi

304

4. Paranın değerinin günün her saatinde değişebildiği, çok yüksek oranlı enflasyon
rakamlarının gerçekleştiği enflasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yapısal enflasyon

b) Hiper enflasyon

c) Kronik enflasyon
d) Sinsi enflasyon

e) Ilımlı enflasyon
5. Enflasyonist bir ekonomi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Gelir dağılımının bozulmasına neden olur

b) Bireylerin satın alma güçleri düşer
c) Tasarrufların reel değeri düşer

d) Toplam talep toplam arzdan fazladır
e) Ülke parası değer kazanır

6. Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin, bu mal ve hizmetlere olan toplam talebi
karşılayamaması halinde
adlandırılmaktadır.
Doğru ( )

ortaya

çıkan

enflasyon

...................................olarak

Yanlış ( )

7. Bir ülkede fiyat artışları ile gün aşırı hatta aynı gün içinde karşılaşıldığı durum kronik
enflasyon olarak adlandırılmaktadır.
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8. Enflasyonla mücadelede uygulanabilecek bir politika olan para politikası, genişletici
(esnek) para politikası ve ............................ para politikası olarak iki çeşittir.

9. Enflasyon dönemlerinde ülke içinde fiyatların artması, döviz kurlarında gerekli
müdahaleler yapılmaması halinde ithal mallarının daha ucuz hale gelmesine, ihraç
mallarının fiyatlarının ise yükselmesine neden olmaktadır.
Doğru ( )

Yanlış ( )

10. Ilımlı enflasyon toplam talebi arttırarak, tasarruf ve yatırımları da artış yönünde
etkilemektedir.
Doğru ( )

Yanlış ( )

Cevaplar

1) d 2) a 3) d 4) b 5) c 6) Talep yönlü enflasyon 7) Yanlış 8) Daraltıcı (sıkı)
9) Doğru 10) Doğru
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12. DIŞ TİCARET VE ÖDEMELER BİLANÇOSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Ülkeler Arası Dış Ticaretin Nedenleri
12.2. Dış Ticaret Teorileri
12.3. Dış Ticaret Hadleri

12.4. Dış Ticaretin Sınırlandırılması

12.5. Ödemeler Bilançosu ve Özellikleri

12.6. Ödemeler Bilançosunun Ana Kalemleri
12.7. Ödemeler Bilançosu Dengesizlikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•
•
•

Dış ticaretin nedenleri nelerdir?
Dış ticarete yönelik teoriler nelerdir?
Ödemeler bilançosu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dış ticaretin nedenleri

Dış ticaretin nedenlerini ve
ülke ekonomisine katkılarını
kavrayabilmek.
Serbest ve himayeci dış
ticaret teorilerini
öğrenebilmek.
Devletlerin uluslararası
ödeme gücünü
değerlendirebilmek.

Dış ticaret teorileri
Ödemeler bilaçosu

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Okuyarak, Araştırarak.
Okuyarak, Araştırarak.
Okuyarak, Araştırarak, Fikir
Yürüterek ve Tartışarak.
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Anahtar Kavramlar

•
•
•

Dış ticaret

Ödemeler bilaçosu
Ödeme gücü
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Giriş

Bu ünitenin ilk kısmında dış ticaret konusu ele alnıcaktır. İlk olarak farkı ülkeler
arasında dış ticaret yolu ile mal alım satımı yapılmasının nedenleri ve ülkelere olan faydaları
üzerinde durulacaktır. Daha sonra dış ticaret teorileri ele alınacak ve bu çerçevede mutlak
üstünlük teorisi, karşılaştırmalı üstünlük teorisi, Hecksher-Ohlin faktör donatımı teorisi gibi dış
ticaretin bu ticarete katılan ülkelerin tamamına fayda sağladığını savunan serbest dış ticaret
teorileri; dış ticarette devlet müdahalesi ve korumacılığı savunan himayeci dış ticaret teorileri
ve son dönemlerde ortaya çıkan yeni dış ticaret teorileri değerlendirilecektir. Dış ticaret hadleri
üzerinde de durulduktan sonra, dış ticaretin ülkelerce sınırlandırılması, nedenleri ve araçları
kapsamında ele alınacaktır. Ülkelerin birbirleri olan ticari ve mali ilişkileri ve bu doğrultuda
parasal değer taşıyan unsurların ülkeler arasında hareketliliği tarihin hemen hemen her
döneminde görülmüştür. Ancak bu durum özellikle uluslararası ticaretteki serbestleşmeler ve
küreselleşme gibi olgular sonrasında ülkelerin birbirleri ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerinin
de artmasıyla daha da önem kazanmıştır. Bu durum belirli bir dönemde ülkelerin uluslararası
ekonomik ve mali ilişkilerinin parasal önemini ortaya koyan ödemeler dengesinin de değer
kazanmasına ve daha sıkı takip edilmesine neden olmaktadır.
İkinci kısımda ödemeler dengesi ele alnıcaktır. İlk olarak ödemeler dengesinin tanımı
yapılacak ve çeşitli özellikleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra ödemeler dengesini oluşturan
ana kalemler belirtilecektir. Bu doğrultuda alt kalemleri ile birlikte cari işlemler hesabı,
sermaye hesabı ve rezerv hesapları açıklanacak, son bir kalem olarak da ödemeler dengesinde
denkleştirici bir nitelik arz eden net hata ve noksan kalemine değinilecektir. Bu ünitede son
olarak ise ödemeler bilançosundaki dengesizlikler ele alınarak, bu doğrultuda ortaya çıkma
nedenleri ve kapatılmasına yönelik olarak uygulanan politikalar ile birlikte ödemeler bilançosu
açıkları detaylı bir şekilde değerlendirilecektir.
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12.1. Ülkelerarası Dış Ticaretin Nedenleri

Ülke içerisinde gerçekleşen ticari faaliyetlerden tamamen farklı olan dış ticaret, farklı
ülkeler arasında gerçekleştirilen mal ve hizmet değişim sürecini ifade etmektedir. Ülkeler
arasında yapılan bir ticaret olması özelliği nedeniyle, dış ticarette ulusal ticaretten farklı olarak
çeşitli politik kısıtlamaların yanı sıra tarife ve kota sınırlamalarına da rastlanmaktadır. Bunun
yanında dış ticarette ulusal ticaretten farklı olarak, ulusal para birimi yerine dolar ve Euro gibi
uluslararası alanda kabul görmüş para birimleri ticarette kullanılmaktadır. Olası risklere karşı
korunmak için dış ticaret yapan ülkeler bu yola başvurmaktadır.
Dış ticaretin ülke ekonomilerine birçok faydası vardır. Bu pozitif katkıları nedeniyle
ülkeler dış ticarette bulunmaktadır. Ülkeler arasında dış ticaret yapılmasının nedenleri olarak
gösterilebilecek bu faydalar şu şekilde sıralanabilir:
- Üretim imkanlarının çeşitliliği: Dış ticaret esas itibariyle ülkeler arasında verimli ve
etkin üretim olanaklarının farklılığından kaynaklanmaktadır. Ülkeler, bulundukları bölgenin
iklim koşullarına, doğal kaynaklarına ya da teknolojik gelişmişlik seviyelerine bağlı olarak
farklı mal ve hizmet üretiminde uzmanlaşmaktadırlar. Ticari faaliyetler uluslararası düzeyde
yapılmadığında, farklı mal ve hizmetlerin yanı sıra farklı üretim tekniklerinin mübadelesi de
gerçekleşemez. Bu durum da toplumsal refahın olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır.
Örneğin Petrol açısından çok zengin kaynaklara sahip olan bir ülke, bu avantajını uluslararası
düzeyde kullanarak dışarıya petrol satıp bunun karşılığında ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri
diğer ülkelerden sağlamak yoluna gitmektedir. Dış ticaretin yapılmadığı aksi bir durum
düşünüldüğünde, bol olan petrol, diğer ihtiyaçların karşılanamaması nedeniyle ülke ekonomisi
ve bireylerinin isteklerini karşılamakta yetersiz kalacak ve toplumsal refah sağlanamayacaktır.
Bir ülkenin gelir seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun, diğer ülkelerden satın almak zorunda
olduğu birçok mal ve hizmet olduğu için, ülkeler dış ticaret yapmak zorundadırlar.
- Maliyetleri azaltmak: Minimum maliyet ile üretim yapılması, rasyonel üretimin en
önemli koşullarından birisidir. Birçok üretim faaliyetinde üretim hacmi genişletildikçe ortalama
maliyetlerde düşme eğilimi ortaya çıkmaktadır. Üretim hacminin genişletilmesi, üretilen mal ve
hizmetlere yeni piyasalar bulunduğu ölçüde mümkün olabilmektedir. Bu çerçevede ulusal
piyasaların yanında, dış ticaret yoluyla uluslararası piyasalara açılmak da ülkeler için ekonomik
anlamda bir zorunluluk ifade etmektedir. Bunu başaran ülkeler ihtiyaç fazlası ile, üretiminde
uzmanlaşmış olduğu mal ve hizmetleri dış piyasalarda satarak bir ekonomik kazanç elde
etmekte ve gelir seviyesini artırabilme imkanına kavuşmaktadırlar.
- Bireysel zevk ve tercihlerdeki farklılıklar: Ülkeleri dış ticarete teşvik eden önemli
nedenlerden biri de bireysel zevk ve tercihlerdeki farklılıklardır. Zevk ve tercihlerin farklılığı
nedeniyle bireyler istedikleri mal ve hizmetlerin tamamına ülke sınırları içinde ulaşma imkanı
bulamazlar. Bu durum da, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için dış piyasalardan mal ve
hizmet getirilmesi yolunu tercih edilir hale getirmekte ve dış ticaretin çekiciliğini artırmaktadır.
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- Yurtiçi tekelleri ortadan kaldırmak: Dışa kapalı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke
ekonomilerinde, iç talebi karşılayabilmek amacıyla bazı ulusal üretim birimleri, sübvansiyon,
teşvik ve vergi muafiyeti gibi uygulamalar ile desteklenmiştir. Diğer yandan bu ülkelerde söz
konusu yöntemler ile korunan üretim birimleri tarafından üretilen mallara rakip olmaması için
ithalatın önüne önemli engeller konmaktadır. Aşırı korumacı bu tarz politikalar da, yurt içinde
tekel niteliği kazanmış firmaların kaliteli mal üretme kaygısı taşımaksızın aşırı karlar elde
etmesine neden olmaktadır. Bu kapalı ekonomilerin uluslararası piyasalara açılması ve dış
ticaret yapmaya başlaması ile birlikte, her şeyden önce o ülkenin vatandaşları tekellerin
sömürüsünden kurtulmaktadır. Dışarıdan ülke içine kaliteli ve nispeten daha ucuz mallar
girmesi, hem ülke vatandaşlarının refah seviyelerini artırmakta, hem de ülke kaynaklarının
daha verimli alanlara kaydırılmasına olanak sağlayarak genel refahın artırılmasına imkan
tanımaktadır.
- Dış ticaret yolunun açılması, yurt içinde üretimin bileşimini değiştirerek üretim
faktörlerinin sektörler arası dağılımının da değişmesine neden olacaktır. Bu değişimin doğru
yönde olması halinde, ülkedeki kıt kaynakların gelir yaratma gücü de artmış olacak ve
kaynakların rasyonel kullanımı sağlanmış olacaktır.
- Dış ticarette bir ülke kar eden taraf halindeyse, yani ithal ettiğinden daha fazlasını
ihraç edebiliyorsa, bu ülkede işsizliğin azalmasından milli gelirin artmasına kadar birçok
olumlu ekonomik değişim ortaya çıkacaktır.
12.2. Dış Ticaret Teorileri

Dış ticaret teorileri, ülkeler arası mübadelenin sebeplerini, ülkelere sağladığı faydaları
ve ülkeler arası dış ticarette fiyatların nasıl oluştuğunu açıklayan teorilerdir. Günümüzde hızla
ilerleyen teknoloji ve bunun sonucunda ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmelerin artmasıyla
ülkeler arasındaki ilişki ve bağımlılık da önemli ölçüde artmıştır. Ülke üretimlerinin kendi
ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmaması, bazı ülkelerin belirli malların üretiminde daha
fazla uzmanlaşmış olmaları, zevk ve tercihlerdeki farklılıklar ve ölçeğe göre artan getiri veya
büyük ölçekli üretimin sağladığı düşük maliyet avantajları gibi nedenlerden dolayı ülkeler
uluslararası alanda uzmanlaşmaya ve ticaret yapmaya zorunlu hale gelmektedirler. Ekonomik
ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ülkelerin uzmanlaştıkları üretim alanları ve ürünleri
değişmektedir.
Başlıca uluslararası dış ticaret teorileri; serbest ticaret teorileri ve himayeci ticaret
teorileri olmak üzere temel olarak 2 başlık altında toplanabilir.
12.2.1. Serbest Ticaret Teorileri

Serbest ticaret teorileri 17. yüzyılda fizyokratlarla başlamış ve 19. yüzyılda klasik
İngiliz iktisatçıları tarafından geliştirilmiştir. Dış ticarette liberal eğilimleri ağırlık basan ve
ülkelerin ticaretin önündeki engelleri kaldırmasını savunan serbest ticaret teorileri özellikle
sanayi devrimini ilk gerçekleştiren ülke olan İngiltere’nin ekonomik kalkınmasını sağlamasında
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önemli bir pay sahibi olmuştur. Serbest ticaret teorilerinin başlıcaları ise mutlak Üstünlükler
Teorisi, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, Hecksher Ohlin Teorisi ve Karşılıklı talep Teorisi
olarak sayılabilir.
12.2.1.1. Mutlak Üstünlük Teorisi

Adam Smith tarafından gündeme getirilen mutlak üstünlük teorisi, herhangi bir mal
veya hizmetin göreli olarak daha az kaynak kullanılmasıyla, yani daha ucuza üretilmesi halinde
söz konusu olmaktadır. Smith’e göre bir malın üretimini daha az kaynak kullanarak, diğer bir
ülkeye göre daha az maliyetle gerçekleştiren herhangi bir ülke, o malın üretiminde mutlak
üstünlüğe sahiptir. Bu teoriye göre uluslararası anlamda üretimin maksimum hale gelebilmesi
için ülkeler mutlak üstünlüğe sahip oldukları üretim alanlarında uzmanlaşmalıdır. Örneğin ülke
olarak İngiltere ve Türkiye; ürün olarak da kumaş ve buğday örneklerinden hareketle mutlak
üstünlük teorisini açıklayalım.
Kumaş (1 günde)

Buğday (1 günde)

İngiltere

100 metre

150 ton

Türkiye

50 metre

200 ton

Toplam

150 metre

350 ton

Tabloda da görüldüğü üzere İngiltere 1 günde 100 metre kumaş, 2. günde 150 ton
buğday üretmektedir. Eğer İngiltere buğday üretiminden vazgeçerek iki gün de kumaş üretse
200 metre kumaş üretmiş olacaktır. Aynı şekilde Türkiye de kumaş yerine 2 gün çalışarak
buğday üretse, 400 ton buğday üretecektir. Diğer yandan bu iki ülke dış ticaret yapmasaydı,
İngiltere ve Türkiye toplamda 150 metre kumaş, 350 ton buğday üretecekti. Oysa İngiltere tek
başına 2 günde 200 metre kumaş, Türkiye ise 2 günde 400 ton buğday üretebildiği için, dış
ticaretin olmadığı bir durum ülkeler için kaynakların rasyonel kullanılmadığı bir durum
anlamına gelecektir. Dış ticaretin olduğu bir durumda ise, 2 gün için 50 tonluk bir buğday
fazlalığı ve 50 metrelik bir kumaş fazlalığı üretilmesi mümkün olabilecektir.
Bu örneğe göre İngiltere daha pahalıya elde edilen buğdaydan, Türkiye ise daha
pahalıya üretilen kumaştan vazgeçerek; maliyetler daha düşük olacağı için birinci ülke
kumaşta, ,ikinci ülke ise buğdayda uzmanlaşacaktır. Buna karşılık İngiltere buğdayı
Türkiye’den, Türkiye ise kumaşı İngiltere’den satın alarak çıkar sağlayacaktır. Böylece mutlak
üstünlük teorisine göre ucuza üretilen malın ihraç edilmesi ve pahalıya üretilebilen malın ithal
edilmesiyle dış ticarete katılan ülkelerin tamamı bu durumdan kazanç sağlayacaktır.
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Ne var ki gerçek hayatta uluslararası ticaret mutlak üstünlükler teorisinin varsayımlara
dayandırdığı şekilde yürümeyebilmektedir. Örneğin yukarıdaki örnekten hareketle ülkelerden
birinin her 2 malın üretiminde de mutlak üstünlüğe sahip olduğunu düşünelim. Böyle bir
durumda ülkelerin dış ticaret katılıp katılmayacağı nasıl açıklanacaktır? Tam bu noktada
karşımıza karşılaştırmalı üstünlükler teorisi çıkmakta ve bu sorunun cevabı için bir çözüm
olmaktadır.
12.2.1.2. Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Üstünlük Teorisi

Karşılaştırmalı üstünlük teorisini 19. yüzyılın klasik iktisatçılarından David Ricardo
gündeme getirmiş ve dış ticaretin iki ülke arasında nasıl gerçekleşeceğini ve her iki ülkenin
nasıl çıkar sağlayabileceğini göstermiştir. Bu teoriye göre bir ülkenin her 2 malda da mutlak
üstünlüğe sahip olması durumunda dahi dış ticaret yapılabilecektir. Buna göre ülkeler en
avantajlı veya en üstün olduğu malın üretiminde uzmanlaşacak, daha az avantajlı veya daha az
üstün olduğu malı diğer ülkeden ithal edecektir. Böylece her 2 ülke de yine uluslararası
ticaretten yararlanmış olacaktır.
Karşılaştırmalı üstünlük teorisini kurarken Ricardo’nun dayandığı varsayımlar şunlardır:
İki ülke ve aynı kalitede iki mal dikkate alınmaktadır.

Taşıma masrafları aynıdır.
Tam rekabet vardır.

Üretim faktörleri ülke içinde mobiliteye (akıcılığa) sahipken, uluslararası alanda sabittir.
Üretimde sabit maliyetler söz konusudur.

Üretimde sadece emeğe önem verilmektedir. (çünkü karşılaştırmalı üstünlük teorisi
emek-değer teorisine dayanır.) Emek homojen, yani aynı nitelikte sayılmaktadır.

Karşılaştırmalı üstünlük teorisini daha iyi anlayabilmek için mutlak üstünlük teorisinde
yaptığımız gibi İngiltere ve Türkiye’nin kumaş ve buğday ürettiği varsayımına dayanan bir
örnek verebiliriz.
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Kumaş (1 günde)

Buğday (1 günde)

İngiltere

1000 metre

500 ton

Türkiye

125 metre

250 ton

Toplam

1125 metre

750 ton

Bu örneğe göre İngiltere aynı miktar emekle belirli bir sürede her maldan daha fazla
üretebilmekte, yani her 2 malda da mutlak üstünlüğe sahip olmaktadır. Ancak tablo
incelendiğinde her iki malda da mutlak üstünlüğe sahip olan İngiltere’nin Türkiye’ye karşı
sahip olduğu üstünlük derecesinin her iki mal için de aynı olmadığı görülmektedir. Tabloya
göre İngiltere kumaş üretiminde Türkiye’ye karşı 8 kat (1000/125), buğday üretiminde ise 2 kat
(500/250) üstünlüğe sahiptir. Yani İngiltere’nin Türkiye’ye karşı üstünlüğü kumaş üretiminde
daha fazladır. Ricardo’ya göre bu durumda İngiltere kumaşta uzmanlaşarak bunu Türkiye’ye
satmalı, Türkiye ise buğdayda uzmanlaşarak bunu İngiltere’ye satmalıdır. Böylece İngiltere
kaynaklarını daha üstün olduğu kumaş üretimine kaydırarak daha avantajlı olma durumundan
yararlanma imkanına sahip olurken, Türkiye ise dış ticaret yaparak daha az dezavantaja sahip
olduğu buğday üretiminde uzmanlaşarak kazanç sağlayacaktır.
Karşılaştırmalı üstünlük teorisine göre bu 2 ülke arasında dış ticaretin başlamasının
koşulu, bu ülkelerin reel maliyetlerinin, bir başka deyişle iç fiyatlarının (malların birbirleri
cinsinden fiyatları) farklı olması lüzumudur. Bu koşulu İngiltere ve Türkiye örneği üzerinden
değerlendirmek için rakamların yatay karşılaştırmasını yapmamız yeterlidir. Bu durumda
kumaşın buğday durumundan fiyatına bakılırsa; İngiltere’de 1 birim kumaşın ½ birim buğday,
Türkiye’de ise 1 birim kumaşın 2 birim buğday olduğu görülmektedir. Buğdayın kumaş
cinsinden fiyatında ise; İngiltere’de 1 birim buğday 2 birim kumaş, Türkiye’de ise 1 birim
buğday ½ birim kumaş olmaktadır. Bu durumda İngiltere’de kumaşın, Türkiye’de ise buğdayın
daha ucuz olduğu görülmektedir ki; bu da dış ticaretin yapılabilmesi için gerekli koşulun
sağlanmış olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu örnekte görüldüğü gibi İngiltere 1
birim kumaş yerine üretebileceği ½ birim buğdaydan daha fazlasını alabilecektir. Aynı şekilde
Türkiye de 1 birim buğday karşılığında İngiltere’den ½ birim kumaştan daha fazlasını
alabilecektir. Böylece sonuç olarak her iki ülke de dış ticaretten kazançlı çıkmış olacaktır.
Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi neden dış ticaret yapılması gerektiğini ortaya
koymakta, ancak ticaretin hangi mübadele oranına göre yapılacağını açıklayamamaktadır.
Ricardo’nun günümüze kadar çürütülemeyen bu teorisini daha sonra John Stuart Mill
geliştirmiş ve karşılıklı talep kanunu ile mübadele oranlarına değinmiştir.
Diğer yandan Klasik ve Neo-klasik dış ticaret teorisi de denilen bu teorilerin önemli bir
eksikliği emek-değer teorisine dayanmasıdır. Sermaye ve doğal kaynaklar gibi diğer üretim
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faktörlerinin göz önüne alınmayışı önemli bir eksiklik olarak ifade edilmektedir. Hecksher ve
Ohlin bu teorilerin üretim maliyetinin hesaplanmasında analiz dışı bıraktıkları diğer üretim
faktörlerini de analize katarak bu alandaki eksiklikleri tamamlamaya çalışmışlardır.
12.2.1.3. Hecksher-Ohlin Teorisi (Faktör Donatımı Teorisi)

İsveçli iktisatçı Hecksher ve öğrencisi Ohlin tarafından geliştirilen bu teoriye göre;
ülkelerde faktör fiyatlarının farklı olması nedeniyle mallar farklı maliyetlerle üretilmektedir.
Maliyet farkının sebebi faktör fiyatlarının farklı olması; faktör fiyatlarının farklı olmasının
nedeni ise faktör miktarlarının ülkelerde farklı olmasıdır. Başka bir ifade ile faktör donatım
teorisi ülkeler arası üretim maliyetlerinin neden farklı olduğunu açıklamaktadır. Bu teoride
Hecksher ve Ohlin klasik dış ticaret teorisindeki emek faktörüne sermayeyi de dahil
etmişlerdir. Bu teori her ülkenin uluslararası işbölümü ve mübadelede düşük maliyetli malın
üretiminde uzmanlaşıp ihraç etmesini, maliyeti yüksek malı ise dışarıdan ithal etmesini
öngörmektedir. Ancak teori burada karşılaştırmalı üstünlük teorisinden ayrılmaktadır. Çünkü
Ricardo’ya göre bir malı düşük maliyetle üretmek emek faktörüne bağlı iken; Hecksher-Ohlin
teorisinde emek ve sermayenin çok veya az olmasına ve bu faktörlerin fiyatlarına bağlı
olmaktadır. Yani faktör donatım teorisi karşılaştırmalı üstünlük teorisinin ele aldığı emek
faktörüne karşılık sermaye faktörüne de yer vermekte, böylece farklı faktör bileşiminde emek
yoğun ve sermaye yoğun üretim biçimi belirlenmiş olmaktadır.
Emek faktörü bol olan ülkede emek ucuzdur. Dolayısıyla emek yoğun ürünleri bu ülke daha
ucuza üretmektedir. Diğer yandan sermayesi bol olan ülkede daha ucuz olan sermaye ile
sermaye yoğun mallar üretmek daha akılcıdır. Bu durumda ülkelerin daha bol ve ucuz
faktörlerle üretilen malların üretiminde uzmanlaşmaları halinde bundan dış ticarete katılan tüm
ülkelerin kazançlı çıkacağı görüşü savunulmaktadır.
Üretim faktörlerinden bol ve ucuz olan faktörün gelişmiş ülkelerde sermaye, gelişmekte
olan ülkelerde ise emek olduğu göz önüne alındığında, faktör donatım teorisine göre, gelişmiş
ülkelerin sermaye yoğun üretim teknolojisi ile üretilen mallarda, gelişmekte olan ülkelerin ise
emek yoğun üretim teknolojisi ile üretilen mallarda uzmanlaşması halinde yapılacak olan dış
ticaretten ticarete katılan ülkelerin tamamı kazançlı çıkacaktır.
Faktör donatım teorisine göre böyle bir uzmanlaşma durumunda üretim faktörlerinin ülkeler
arasındaki fiyat farkı da zamanla azalacaktır. Ancak gerçek ekonomik hayatta, birbirleriyle
ticari ilişki içinde olan ülkelerin üretim faktörleri fiyatları birbirlerine yaklaşmamaktadır.
Bunun çeşitli nedenleri şöyle sıralanabilir:
Ülkeler arasındaki ticarette gerçek hayatta varsayıldığı gibi tam rekabetin olmaması ve
dış ticareti kısıtlayıcı engellerin varlığı,
Üretim fonksiyonu ve dolayısıyla üretim teknolojilerinin ülkeden ülkeye farklılaşması,

Üretim faktörlerinin gerçek hayatta homojen olmaması (özellikle işgücü),
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Sendikalar vb. yapılar nedeniyle ücretin tamamen serbest piyasa şartları ile
belirlenememesi.
Hecksher Ohlin Teorisinin Test Edilmesi ve Leontief Paradoksu: Leontief
Amerikan ekonomisini faktör donatım teorisi açısından bir teste tabi tutmuş ve şaşırtıcı
sonuçlara ulaşmıştır. Buna göre araştırma sonucunda Amerika’nın emek yoğun teknoloji ile
üretilen mallar ihraç edip, sermaye yoğun teknoloji ile üretilen mallar ithal ettiği ortaya
çıkmıştır. Halbuki faktör donatım teorisi ABD’nin gelişmiş bir ülke olarak emek yoğun
mallar ithal ederek sermaye yoğun malların üretiminde uzmanlaşan bir ülke olduğunu ifade
etmektedir. Leontief’in bulduğu sonuçların faktör donatım teorisinin tam tersi olması
nedeniyle Leontief’in bulgularına Leontief Paradoksu denilmektedir.
12.2.2. Himayeci Ticaret Teorileri

Himayeci dış ticaret teorilerini savunan iktisatçılar, ülkeler arasındaki farklı kalkınma
düzeylerine dikkat çekerek, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler gibi kalkınmasını
tamamlayamamış ülkelerin sanayilerini korumaya yönelik politikalar izlemeleri gerektiğini
ifade etmişlerdir. Dış ticarette izlenecek himayeci bir politika ile henüz gelişmiş ülkelerin
sanayileri ile rekabet edemeyecek güçte olan yeni ve küçük firmaların dış ticaretin yıkıcı
etkisinden korunacağı; ithalatı sınırlandırdığı için döviz çıkarlarını ve bu yoldan ödemeler
dengesi açıklarının azaltılabileceği; artan iç fiyatlar nedeniyle tüketiciler daha fazla vergi
ödeyeceği için devlet gelirlerinin artırılması; ucuz malların ithalatının kısılmasıyla ülkede
firmaların verim artırıcı ve maliyet azaltıcı üretime yönlendirilmesine teşvik edeceği himayeci
iktisatçıların savunduğu temel argümanlardandır.
Bunun yanında himayeciliği savunan iktisatçılar, himayeci bir dış ticaret politikasının
ülkeye ekonomik bağımsızlık yanında siyasal bir bağımsızlık da sağlayarak sosyal güvenini de
artıracağını ileri sürmektedirler. Himayeci teoriler genel olarak 2 başlık altında toplanabilir.
12.2.2.1. Geçici Himayeci Teoriler

Bu teoriler yeni kurulan ve dış ülkelerin gelişmiş sanayileri ile rekabet edemeyen
sanayilerinin geçici bir süre için himaye edilmesi gerekliliğini savunmaktadırlar. Sanayiler
büyüyüp geliştiği ve rekabet edecek düzeye geldikleri zaman serbest piyasaya girecekler ve
himayeciliğe de son verilecektir. Bu teorilerin en ünlü savunucusu Bebek Endüstrileri Tezi ile
Alman iktisadi kalkınmasında çok önemli bir yeri olan Friedrich List’dir.
Serbest mübadele teorileri kısa dönemdeki kara dayanıp tüketicilere ucuza mal elde
etme imkanı sunarken, himayeci teoriler ise gelecek dönemleri de dikkate alarak bugünün
çıkarlarını geleceğin çıkarları için feda eder. Geçici himayeci teoriler sanayi sektörü için geçerli
olup, tarım sektörünü dışarıda bırakmaktadırlar.
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12.2.2.2. Devamlı Himayeci Teoriler

Amerikalı Carey’nin öncülük yaptığı bu himayecilik anlayışı o kadar etkili olmuştur ki,
bugün dahi dünya dengesinde önemli bir rol oynamaktadır. Carey, İngiltere’nin 19. yüzyılda
dünya ticaretine hakimiyetini ve tekelci durumun sarsmak amacı ile himayeciliği savunmuş ve
bunun hem tarım hem de sanayi sektörlerinde olması gerektiğini belirtmiştir.
12.2.3. Dış Ticarette Yeni Teoriler

Leontief paradoksunun faktör donatım teorisinin sonuçlarına yönelik ortaya çıkardığı
şüpheler; özellikle 1960 sonrası dış ticarete yönelik çeşitli yeni teorilerin ortaya çıkmasına
imkan sağlamıştır. Bunlardan bazıları şunlardır.
a. Nitelikli İşgücü Teorisi: Keessing ve Kenen tarafından ifade edilen sanayi ülkeleri
arasındaki dış ticaretin büyük kısmının nitelikli işgücü farklılıkları ile açıklanabileceğini
iddia eden teoridir. Bu teoriye göre nitelikli işgücüne sahip olan ülkelerin üretimi büyük
ölçüde bu faktörlere bağlı olan mallarda uzmanlaşmaktadırlar.
b. Teknolojik Açık Teorisi: Posner tarafından gündeme getirilen bu teoriye göre,
sanayileşmiş ülkeler arasındaki ticaretin önemli bir kısmı yeni mal ve üretim süreçlerine
dayanmaktadır. Daha teknolojik olan yeni malların üretilmesi, bu gibi malların
ihracatında ülkelere üstünlük sağlamakta ve adeta bir tekelci niteliği kazandırmaktadır.
c. Ürün Dönemleri Teorisi: Vernon tarafından ileri sürülen bu teoriye göre ise; yeni
mal üreten dolayısıyla üstünlüğe sahip olan ülke öncelikle diğer ülkelere bu malı ihraç
etmektedir. Ancak zamanla yeni mal diğer ülkeler tarafından da üretilmeye
başlandığında rekabete dayalı olarak malı ilk defa üreten ülke bu malın üretimini daha
düşük maliyetle üreten ülkelere bırakmaktadır. Bu durumda yeni mal eski mal haline
dönüşmekte ve üretimin coğrafi yeri değişmektedir.
d. Tercihlerde Benzerlik Teorisi: Linder’in bu teorisine göre farklı malların ticareti
üretim maliyetlerinden çok ülkeler arasındaki zevk ve tercihlerin benzerliğine bağlıdır.
Linder’e göre dış ticaret sosyo-ekonomik yapıları birbirlerine benzeyen ülkeler arasında
yoğunlaşmaktadır. Bunu da belirleyen faktör arz koşullarından ziyade talep koşullarıdır.
e. Ölçek Ekonomisi Teorisi: Haulbauer’in bu teorisi ise; bazı endüstrileri üretim
ölçeklerinin büyümesine karşın, birim maliyetlerinde görülen azalma, ölçek
ekonomilerinin avantajı ile uluslararası piyasalarda tekel oluşturmalarına neden
olmaktadır. Böylece bu tür endüstrilerin bulunduğu ülkeler söz konusu malların
üretiminde üstünlüğe sahip olmaktadır.
12.3. Dış Ticaret Hadleri

Dış ticaret hadleri, uluslararası ticarette bir ülkenin ihraç fiyatları ile ithal fiyatlarının
birbirlerine oranlanması olup; yapılan ticaretten tarafların sağladığı avantaj ya da dezavantajları
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göstermektedir. Bir ülkenin ihracat fiyatları yükselirken, ithalat fiyatlarının sabit kalması ya da
azalması o ülkenin dış ticaret hadlerinin iyileşmesi anlamına gelir. Dış ticaret hadleri çeşitli
şekillerde tanımlanmasına rağmen en çok kullanılan dış ticaret haddi kavramı “net dış ticaret
haddi” kavramıdır. NDTH ihracat fiyatları endeksinin ithalat fiyatları endeksine oranı şeklinde
formüle edilebilir.
İhracat Fiyatları Endeksi
İthalat Fiyatları Endeksi

X 100

Dış ticaret hadlerini etkileyen belli başlı faktörler 4 madde altında sınıflandırılabilir:
a. Talep Elastikiyeti: Genellikle bir ülkenin diğer ülkenin mallarına karşı talebi
arttığında ya da ikinci ülke birinci ülkenin mallarına olan talebini kıstığında ticaret hadleri
daralmaktadır. Şu halde daralma talep elastikiyetine bağlıdır. Elastikiyet ne kadar küçük ise
daralma da o derece büyük olmaktadır.
b. İktisadi Kalkınma Düzeyi: Bir ülke geliştikçe uzun dönemde üretim maliyetleri
düşecektir. Üretim maliyetlerinin düşmesi ise ihracat fiyatlarını indirecek ve ticaret hadlerini
daraltacaktır. Kalkınmanın ilk aşamalarında ticaret hadleri, özellikle az gelişmiş ekonomilerde
düşme eğilimi göstermektedir.
c. Kambiyo Politikası: bir ülke ticaret hadlerini lehine çevirmek amacıyla, ihracat
fiyatlarını artırarak yüksek bir kambiyo fiyatı uygulayabilir. Aynı şekilde bir ülke ticaret
hadlerini aleyhine çevirebilmek için ihracat fiyatlarını indirerek düşük bir kambiyo fiyatını
devam ettirebilir.
d. Teknolojik gelişmeler: teknolojik gelişmeler ile birlikte yeni üretim tekniklerinin
bulunması az gelişmiş ülkelerin en önemli ihracat kalemlerinden olan hammaddelere
bağımlılığı azaltmakta ve dış ticaret hadlerini gelişmiş ülkeler lehine, az gelişmiş ülkeler
aleyhine olacak şekilde etkilemektedir.

12.4. Dış Ticaretin Sınırlandırılması

Dış ticaretin sınırlandırılması, uluslararası mal ve hizmet akımları ile sermaye
hareketlerinin tamamen serbest bırakılmaması anlamına gelmektedir.
12.4.1. Dış Ticaretin Sınırlandırılmasının Nedenleri

Hükümetler dış ticarete gerek ekonomik olan, gerekse ekonomik olmayan çeşitli
nedenlerle müdahale etmekte ve dış ticaret hadlerini lehlerine veya bazı durumlarda aleyhlerine
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olacak şekilde değiştirmektedirler. Dış ticarete yönelik bu sınırlayıcı önlemlerin nedenlerini şu
şekilde sınırlayabiliriz:
Dış ödemeler bilançosunun istikrarsızlıklarının azaltılması,

Yerli sanayinin dış rekabete karşı korunması,

İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması,

Ekonomik açıdan kendi kendine yeterlik amacının sağlanması,

Kalkınmanın finansmanı için gerekli kamu gelirlerinin sağlanabilmesi,

İç piyasada tekelleşme eğiliminin kırılması,

Ülke güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı stratejik malların ithal ve ihracatına
yönelik önlem alınması,
Politik nedenler.

12.4.2. Dış Ticarete Müdahale Araçları

Dış ticareti sınırlandırmak amacıyla kullanılan başlıca yöntemler aşağıdaki başlıklar
altında toplanabilir:
1. Gümrük Vergileri (Tarifeler): İthal malından birim ya da ağırlık gibi malların fiziki
birimleri üzerinden bir miktar para tahsil edilmek suretiyle yürütülen spesifik tarifeler ve ithal
malı fiyatının belirli bir yüzdesi olarak uygulanan advalorem tarifeler olmak üzere 2 tür
gümrük tarifesi vardır. gümrük vergisi uygulaması ithalatçı için maliyetlerin artması anlamına
gelir. Bu uygulamanın amacı da ithalat miktarının azaltılmasıdır.
2. İthal Kotası: Kota uygulaması belirli bir zaman dilimi içinde ithal edilecek malların
fiziki miktar ya da belirli parasal değerlerle sınırlandırılmasıdır.
3. Döviz Kontrolleri: bu yöntemi tercih eden ülkelerde, döviz işlemleri hükümetler
tarafından getirilen sınırlamalara tabidir. Bu yöntem genellikle ithalatı denetim altına alarak dış
ödeme açıklarını azaltmaya çalışan ülkelerin başvurduğu bir yöntemdir. Ayrıca bu yöntemle
ülkeden sermaye çıkışı da kontrol altına alınarak ekonomik dengelerin bozulması önlenmiş
olur.
4. Ambargo: herhangi bir ülkeyi politik çıkarlar sağlamak amacıyla baskı altına almak
üzere başvurulan yöntemlerden birisi de ambargodur. Bu yöntemle belirli bir ülkeden mal satın
alınması ve o ülkeye mal satılması yasaklanır.
5. İhracat Vergileri: İhracat vergileri, ihracatı sınırlandırmak amacıyla alınan
vergilerdir. Amacı genellikle hammadde kıtlığının önüne geçmektir.
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6. Sübvansiyonlar: ihracatı artırmak amacıyla başvurulan bir uygulama olan
sübvansiyonlarla, dış talebe yönelik mal üreten sektörler desteklenmeye çalışılır. Vergi iadesi,
ihracatçı firmalara sağlanan düşük faizli krediler ve düşük fiyatlı girdiler ihracatçıyı
desteklemek amacıyla başvurulan başlıca sübvansiyon uygulamalarıdır.
12.5. Ödemeler Bilançosu ve Özellikleri

Ödemeler dengesi olarak da nitelendirilebilen ödemeler bilançosu, ülkelerin belirli bir
dönem içerisindeki dış ekonomik ve mali ilişkilerinin durumunu gözler önüne sermektedir.
Ülkenin mal, hizmet ve sermaye akımları gibi işlemler neticesinde dış ülkelerden sağladığı
gelirlerin, aynı ülkelere yaptığı ödemeler miktarına eşit olup olmadığını ortaya koymaktadır.
Bu yönüyle ödemeler bilançosunda ortaya çıkan denge ya da dengesizlik, söz konusu ülkenin
uluslararası ödeme gücündeki iyileşme ya da bozulmaları yansıtarak, ülkenin uluslararası
alandaki ekonomik ve mali itibarına yönelik olarak bir gösterge niteliği taşımaktadır.
Bir ülkenin belirli bir dönemde (genellikle 1 yıl), dış dünyadan sağladığı gelirlerle, dış
dünyaya yaptığı ödemelerin yer aldığı bir tablo olan ödemeler bilançosunun açık vermesi, söz
konusu ülkenin uluslararası ödeme gücündeki bozulmayı gösterir. Ödemeler bilançosunun fazla
vermesi ise, ülkenin dış dünya ile yaptığı mali ve ticari ilişkilerden kazanç sağladığını,
dolayısıyla da zenginleştiğini ifade etmektedir. Bu nedenle, ödemeler bilançosu bir ülkede
izlenecek para, maliye ve dış ticaret politikalarında belirleyici olduğu gibi, aynı zamanda bu
politikaların sonuçlarının değerlendirilmesinde ve yeniden biçimlendirilmesinde de yardımcı
olma özelliğine sahiptir.
Ödemeler bilançosu aktif (gelirler kısmı) ve pasif (giderler kısmı) olmak üzere iki
kısımdan oluşmaktadır. Buna göre pozitif unsurlar da denilen aktifler, ödemeler bilançosunda
dengeyi sağlayan kalemlerdir. Bu kısımda, ülkede yerleşik olanların yanı sıra, hükümetin
yabancı ülkeler ile gerçekleştirdiği iktisadi aktivitelerden elde ettiği gelirler alacaklı işlemler
başlığı altında bir araya getirilmektedir. Negatif unsurlar da denilen ve dengeyi bozucu nitelikte
olan borçlar kısmında ise, yabancı ülkelere yapılan harcamalar kayıt edilmektedir. Ödemeler
dengesinde aktif kalemlerin toplamının pasif kalemler toplamına göre daha fazla olması, ilgili
ülkenin dış ekonomilerle ticari ve mali ilişkileri sonucu alacaklı; az olması ise borçlu olması
sonucunu doğurmaktadır.
Ödemeler bilançosundaki kayıtlar, çift kayıtlı muhasebe tekniğine göre tutulmaktadır.
Alacak ve borç şeklinde çift kayıtlı bir muhasebe tekniği uygulanması, ödemeler bilançosunun
muhasebe kayıtları açısından her zaman denk olması ile sonuçlanmaktadır. Ödemeler
dengesinde bir açık ya da fazla olsa dahi, bilançoda uygulanan bu muhasebe tekniği nedeniyle
aktif ve pasif tarafları arasında denkliği sağlayacak şekilde kayıt tutulmaktadır.

Uluslararası ekonomik ilişkilerin parasal yönünü açıklayan ödemeler bilançosunu, dış
ticaret bilançosu ile karıştırmamak gerekir. Buna göre dış ticaret bilançosu (dış ticaret dengesi)
bir ülkenin bir yıl içinde, sadece toplam mal ihracı ile mal ithali değerini karşılaştıran bir
tablodur. Ülkeye girip de tekrar ihraç edilecek mallar ile, ülkeden geçen transit mallar bu
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tanımın dışında kalmaktadır. Ayrıca ticaret bilançosu bir ülkenin bütün olarak borçlu veya
alacaklı olduğunu da göstermemektedir. Bazen ticaret bilançosu açık verdiği halde, ödemeler
dengesinde ise gelirler ve giderler mutlaka birbirine eşit olmak zorundadır. Dış ticaret
bilançosunda ise böyle bir eşitlik zorunlu değildir.
12.6. Ödemeler Bilançosunun Ana Kalemleri

Bir ülkenin dış dünya ile yaptığı ticari ve mali işlemlerin sistematik bir biçimde
kaydedilebilmesi için, ödemeler bilançosunda bu işlemlerin sınıflandırılması ve çeşitli kalemler
altında kayıtlarının tutulması gerekmektedir. Ekonomik işlemlerin bu şekilde sınıflandırılması
ve kaydedilmesi, birbirlerine benzerliklerine ve ekonomi üzerindeki etkilerine göre
yapılmaktadır. Bu sınıflandırma doğrultusunda, ödemeler bilançosunda cari işlemler hesabı,
sermaye hesabı ve rezerv hesabı olmak üzere 3 ana kalem bulunmaktadır.
12.6.1. Cari İşlemler Hesabı

Mal ve hizmetlerle, yani ülkenin ihracat ve ithalat hesapları ile, karşılıksız özel ve resmi
transferlerle ilgili işlemler olan cari işlemler, kamuoyunun da en fazla ilgilendiği ödemeler
bilançosu kalemidir. Cari işlemler hesabı; mal ticareti, hizmetler ticareti ve karşılıksız
transferler olarak da nitelendirilen cari transferler hesaplarını içermektedir.
12.6.1.1. Mal Ticareti

Mal ticareti kalemi içinde mal ihracatı ile mal ithalatı yer almaktadır. İhracat işlemleri
ülkenin döviz gelirlerini artırdığı için ödemeler bilançosunda alacaklı, yani sağda yer alan aktif
tarafında kaydedilmektedir. Buna karşılık ülkeyi borçlu hale getirmesinden dolayı ithalat
işlemleri ise bilançonun borç tarafını gösteren sol kısmında, pasifler tarafına kaydedilmektedir.
Söz konusu mal ticareti hesabında ithalat ile ihracat işlemlerinin değerleri arasındaki fark,
ülkelerin dış ticaret dengesini göstermektedir. Buna göre ihracat toplamının ithalat toplamından
fazla olması ülkenin dış ticaret fazlası vermesi anlamına gelirken; ithalat toplamının ihracat
toplamından fazla olması ise ülkenin ilgili dönemde dış ticaret açığı verdiği anlamına
gelmektedir.
12.6.1.2. Hizmetler Ticareti

Görünmeyen ticaret de denilen hizmetler ticareti, bir ülkenin dış ülkeler ile hizmet alım
ve satımının parasal değerlerini göstermektedir. Hizmetler hesabında yer alan başlıca kalemler
aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

Turizm işlemleri: Bu başlık altında turizmden elde edilen gelirler ile, dış ülkelere turizm
amacıyla yapılan harcamalar gösterilmektedir. Buna göre yabancı ülkelerden gelen turistlerin
ülkede yiyecek, barınma ve gezi gibi faaliyetler doğrultusunda harcadıkları dövizler turizm
gelirleri olarak ifade edilmekte ve cari işlemler hesabının alacaklı kısmına kaydedilmektedir.
Ülkede yerleşik olanların yabancı ülkelere giderek bu amaçla yaptıkları harcamalar ise, turizm
giderleri olarak ifade edilmekte ve aynı hesabın borçlu kısmına kaydedilmektedir. Turizm
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gelirlerinin artması cari işlemler hesabında açığın azalmasına imkan sağlarken, turizm
giderlerinin turizm gelirlerine göre fazlalaşması ise açığın artmasına neden olmaktadır. Gelir ve
giderlerin durumuna göre ülkeye giren ve ülkeden çıkan döviz miktarı da değişmektedir.
Turizm gelirleri ile turizm giderleri arasındaki pozitif fark, net turizm gelirleri şeklinde ifade
edilmektedir.
Uluslararası taşımacılık işlemleri: Yük ve yolu taşımacılığı nedeni ile elde edilen
gelirler ve yüklenilen giderler taşımacılık kalemi altında kaydedilmektedir.
Bankacılık ve sigortacılık işlemleri: Bir ülkedeki ulusal banka ve sigorta kuruluşlarının
uluslararası alandaki faaliyetlerinden elde ettiği gelirler ve bu faaliyetler nedeniyle katlandıkları
giderlerin kaydedildiği kalemdir.
Yurtdışı işçi dövizi gelirleri: Yurt dışına işçi gönderen ülke, hizmet ihracatı yapmış gibi
kabul edilir ve bu işçilerin ülkelerine gönderecekleri döviz gelirleri de hizmetler hesabında
gösterilir.
Kar transferleri ve faiz ödemeleri: Kar transferleri, bir ülkedeki yabancı sermayenin
elde ettiği kardan bir kısmını, ait olduğu ülkeye transfer etmesini; faiz ödemeleri ise yabancı
ülkelerden alınan borç ve kredilerin faizlerini göstermektedir.
Özel hizmet işlemleri: Bu işlemler çerçevesinde sigortacılık ve bankacılık işlemleri
yanında, danışmanlık hizmetleri, uluslararası telsiz, telefon, radyo ve televizyon hizmetlerinin
parasal karşılıkları değerlendirilmektedir.
Bunların yanında ülkeyi dış ülkelerde temsil eden diplomat ve elçilik çalışanlarına
yapılan ücret ve maaş ödemeleri, yurt dışında ülkeye ait binalar ve taşınmazların bakım ve
onarımı, yurt dışındaki kuruluşlara ödenen aidat vb. harcamalar da hizmetler hesabı altında
kaydedilmektedir.
12.6.1.3. Cari Transferler

Karşılıksız transferler de denilen cari transferler, ülkeler arasında bağış ve hibe şeklinde
tek yanlı olarak yapılan işlemlerdir. Bu işlemler özel ve resmi olarak ikiye ayrılmaktadır. Buna
göre, özel kişi veya kuruluşlar tarafından yurt dışındaki ülkelerde verilen hediyeler ve bağışlar
özel karşılıksız transferleri; devlet tarafından yapılan transferler ise resmi karşılıksız transferleri
nitelendirmektedir.
12.6.2. Sermaye Hesabı

Ödemeler bilançosunun bir diğer ana hesabı olan sermaye hesabı, bir ülke sakinlerinin
diğer ülkelerle yaptıkları kısa ve uzun vadeli yatırım ve kredi işlemlerini içermektedir. Sermaye
hareketleri kısa ve uzun vadeli sermaye hareketleri olabilirler. Buna göre, vadeleri 1 yıldan az
olan, ülkeler arasındaki faiz farkları veya döviz kuru değişmelerinden yararlanmak amacıyla
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gerçekleştirilen hareketler kısa vadeli sermaye hareketlerini oluşturmaktadır. Vadesi 1 yıldan
uzun süreli olan ve bir ülkeden başka bir ülkeye özel ya da resmi kuruluşlarca fabrika
kurulması, ortak firma tesis edilmesi, hisse senedi ve tahvil alım satımı yapılması (portföy
yatırımları), kredi alınması ya da verilmesi gibi işlemler ise uzun vadeli sermaye hareketleri
başlığı altında değerlendirilmektedir.
Sermaye hareketleri hesabında, bir ülkenin yabancı ülkeler nezdinde alacak hakkı
doğuran işlemleri alacak hesabında yani aktif kısmında, borç doğuran işlemleri ise pasif yani
borçlar kısmında kaydedilir. Sermaye hesabının alacak ve borçlar kısmında kaydedilen
işlemlerinin net bakiyesine sermaye hesabı bilançosu denilmektedir. Bu hesabın borç bakiye
vermesi, ülkenin diğer ülkelere göre daha fazla kaynak transfer edebildiğini, yani ülkenin
borçlarının azaldığını göstermektedir. Tam tersine sermaye hesabı bilançosunun alacak
bakiyesi vermesi ise, ülkeye dışarıdan net kaynak girişinin olduğu, yani borçlanmanın artmış
olduğu anlamına gelmektedir.
Bir ülkenin ödemeler bilançosunda cari işlemler hesabı ile sermaye hesabı dengeleri
toplamı, o ülke ekonomisinin genel dengesini oluşturmaktadır.
12.6.3. Rezerv Hesabı

Rezerv hareketleri hesabı, bir ülke ekonomisinin cari işlemler ve sermaye işlemleri
sonunda oluşabilecek dengesizlikler dolayısıyla, ülke merkez bankalarının döviz piyasalarına
yaptığı müdahaleler sonucunda merkez bankalarının dış rezervlerindeki değişmeleri
göstermektedir. Bir ülkenin dış rezervleri altın, döviz ve özel çekme hakkı (SDR)’dır. Eğer bir
ülkenin parası konvertibl, yani başka ülke paralarına serbestçe dönüştürülebiliyor ise, o ülkenin
parası da rezerve dahil edilmektedir. Amerika Doları ve Avrupa Birliği’nin para birim olan
Euro bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
12.6.4. Net Hata ve Noksan Kalemi

Yukarıda sayılan ödemeler bilançosundaki 3 ana kalem dışında, bir diğer önemli kalem
de istatistik farkları dolayısı ile oluşturulan net hata ve noksan kalemidir. Buna göre ödemeler
bilançosundaki hesaplara ilişkin eksik ya da noksan kayıtlar nedeniyle ortaya çıkan dengesizliği
gidermek amacıyla net hata ve noksan hesabı düzenlenmektedir. Bu durum, bilanço tekniğinin
doğal bir sonucu olarak ödemeler bilançosunun alacak ve borçlar kısımlarının eşit olmak
zorunda olmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre örneğin ithalat ya da ihracat işlemleri ile
ilgili olarak sehven ya da kasıtlı bir şekilde yanlış veya eksik bilgiler girilmesi, kaçakçılık
olayları, unutmalar, malların ülkeye girmesi ile çıkması tarihlerinin farklı bilanço dönemlerine
denk gelmesi gibi nedenlerden dolayı bazı zamanlarda ödemeler bilançosunda denklik
sağlanamayabilmektedir. Bu durumda bilançonun hangi tarafı fazlalık vermişse, öteki tarafa net
hata ve noksan hesabı adı altında bu fazlalık kadar bir miktar yazılarak denge sağlanmaktadır.
Dolayısıyla net hata ve noksan kalemi, ödemeler bilançosunda denklik sağlayıcı özelliğe sahip
bir kalemdir.
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12.7. Ödemeler Bilançosu Dengesizlikleri

Yukarıda net hata ve noksan kaleminden bahsederken de belirtildiği gibi, ödemeler
bilançosu, bilanço tekniğinin doğal bir sonucu olarak muhasebe anlamında her zaman denk
olmak durumundadır. Ancak muhasebe anlamındaki bu denkliğe karşın, ekonomik anlamda
ödemeler bilançosunda dengesizlikleri olabilmektedir. Bu durumu anlamak, yani ödemeler
bilançosunun gerçekten denk olup olmadığını belirlemek için bilançodaki kalemler 2 gruba
ayrılmaktadır. Buna göre cari işlemler ve sermaye hesaplarının bir kısmı otonom kalemler,
rezerv hareketleri hesabı ise finanse edici nitelikteki denkleştirici kalemler gruplarına
ayrılmaktadır. Otonom kalemler piyasaların işleyişi sonucu kendiliğinden ortaya çıkmakta,
denkleştirici kalemler ise otonom kalemlerin açık ya da fazlasını kapatabilmek amacıyla altın
ve döviz rezervleri ile SDR’dan yapılacak olan ödemeleri kapsamaktadır.
Bir ülke ekonomisinde otonom işlemlerdeki giderlerin gelirlerden fazla olması
durumunda ödemeler bilançosu açık verirken, gelirlerin giderlerden fazla olması durumunda ise
ödemeler bilançosunun fazla vermesi söz konusudur. Giderlerin gelirlere eşit olması halinde ise
ödemeler bilançosunun dengede olması söz konusudur. Ödemeler bilançosu fazla veren ülkeler,
genellikle güçlü ekonomik yapıya sahip olan ülkelerdir. Bu durumda bilançoda görülen
fazlalık, ekonomik zenginleşmenin daha da artması anlamına gelmekte ve dolayısıyla arzu
edilen bir durum olmaktadır.
Ödemeler bilançosunun açık vermesi ise ülke ekonomileri açısından arzu edilmeyen ve
sıkıntılı bir durumdur. Bu doğrultuda ödemeler bilançosu açık veren ülkeler genellikle yeterli
ekonomik güce sahip olmayan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdir. Bu ülkeler uluslararası
ödemelerde çeşitli zorluklar yaşamakta ve ülke parası yabancı paralar karşısında sürekli değer
kaybetmektedir. Ödemeler bilançosu açık veren ülkelerin bu durumları, bu açığı kapatabilmek
amacıyla uygulanan çeşitli tedbir ve politikalarla birlikte aşağıda daha ayrıntılı olarak ele
alınacaktır.

12.7.1. Ödemeler Bilançosu Açıklarının Nedenleri

Ödemeler bilançosu açık veren bir ülke, bu açığı ilk etapta altın ve döviz rezervlerini
kullanarak kapatabilme yolunu tercih etmektedir. Ancak dış ödeme açıklarının bir veya birkaç
seneye mahsus olmaması ve süreklilik arz etmesi halinde, söz konusu ülkenin altın ve döviz
rezervleri tükeneceği gibi, bu açıkları kapatmak için kullanmak üzere talep edeceği kredileri
bulma imkanları da güçleşecektir. Bu durum ülkelerin ödemeler bilançosu açıklarını
kapatabilmek için çeşitli tedbirler uygulamasının yanında bu açıkların nedenlerine inilerek
kapsamlı bir çözüm süreci takip edilmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu doğrultuda ödemeler
bilançosu açıklarının nedenlerini yapısal, konjonktürel arızi ve spekülatif nedenler olmak üzere
4 ana başlık altında ele alabiliriz.
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12.7.1.1. Yapısal Nedenler

Bir ülkenin ödemeler bilançosunun açık vermesine yol açan yapısal nedenler,
ekonominin genel bünyesinden kaynaklanmaktadır. Buna göre örneğin bir ülkede enflasyon ve
artan fiyatlar ile bir ülkenin ulusal parasının satın alma gücünün zalması halinde ihracat
pahalılaşmakta ve zorlaşmakta, ithalat ise daha ucuz hale gelmekte ve artmaktadır. Bunun
yanında hammadde açısından bir ülkenin aşırı şekilde dışa bağımlı olması veya ülke
sakinlerinin tasarruf eğilimlerinin düşük olmasına karşın, lüks tüketime düşkün olması gibi
nedenler ithalat ve beraberinde dış ülkelere gelir aktarımı artmakta, bu da ödemeler
bilançosunun borçlu kısmının kabarmasına ve açıkların yükselmesine neden olmaktadır. Döviz
girdisinin az olmasına rağmen, artan ithalat harcamaları ile birlikte döviz çıkışının yükselmesi
nedeniyle ödemeler bilançosu açıkları da artmaktadır. Ayrıca ithal ikamesi modelini
uygulayarak sanayileşme sürecini ve ekonomik gelişmesini tamamlamak isteyen bazı ülkeler,
gümrük duvarlarını yükseltmekte, ancak iç piyasaya yönelik olarak üretilen bu yerli sanayi
ürünleri ihraç etmekte zorlanmaktadırlar. Bu da uygulanan ithal ikamesi politikası nedeniyle
bazı girdilerin zorunlu olarak ithal edilmesine ve bunun karşılığında yetersiz ihracat miktarına
neden olarak ödemeler bilançosu açıklarının artmasına neden olmaktadır.
12.7.1.2. Konjonktürel Nedenler

Ekonomik hayatta bazı dönemlerde görülen konjonktürel dalgalanmalar, istihdam ve
milli gelir gibi önemli ekonomik göstergeler yanında ödemeler dengesini de etkilemektedir.
Özellikle ülkelerin uluslararası ticari ilişkilerinin yoğunlaştığı ve arttığı bir dönemde, bir ülkede
ekonomik konjonktürün gerileme aşamasına girmesi, o ülke ile birlikte beraber ticaret yaptığı
ülkeleri de olumsuz etkilemektedir. Buna göre gerileme sürecine giren ülkede kriz nedeni ile iç
talepte meydana gelen azalma ithalatı düşürmekte, bu da diğer ülkelerin ihracatının düşmesi ve
ödemeler bilançosunun açık vermesi anlamına gelmektedir.

12.7.1.3. Arızi Nedenler

Önceden tahmin edilemeyen ve beklenmeyen bir takım nedenlerle bazen bir ülkenin
ihracatı azalırken ithalatı artabilmekte ve ödemeler dengesi açık verebilmektedir. Buna göre
savaş, doğal afetler, uluslararası ambargolar, salgın hastalıklar gibi nedenlerle bir ülkenin
üretiminin azalması, ihracatının düşmesi anlamına da geleceği gibi; üretim miktarının yerel
talebi karşılayamayacak kadar düşmesi halinde ithalatının da artmasına neden olacaktır. Bu
durumda ödemeler bilançosundaki açıkların artmasına neden olacaktır.
12.7.1.4. Spekülatif Nedenler

Bir ülkenin dış piyasalardan çektiği yabancı sermaye, özellikle de doğrudan yatırım
amaçlı gelmesi halinde oldukça faydalı olabilmekte ve ekonomik gelişme sürecine katkıda
bulunabilmektedir. Ancak özellikle iletişim ve haberleşme tekniklerinin iyice geliştiği ve dünya
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finans piyasalarının birbirine bağlılığının arttığı günümüz ekonomik yapısında, faiz ve döviz
kurlarındaki değişmelerden yararlanma amacını güden kısa süreli sermaye hareketleri de
artmaktadır. Bu durum faiz oranlarının artması ile ülkeye yoğun bir sermaye girişi
yaşanmasına, ancak oranlardaki düşüş ile birlikte sermayenin hızlı bir kaçış sürecine girmesine
ve ülkeye verdiğinden daha fazlasını alarak ödemeler dengesinde açık yaratmasına ve
ekonomiye büyük zararlar verebilmesine neden olmaktadır.
12.7.2. Ödemeler Bilançosu Açıklarını Kapatmaya Yönelik Politikalar

Ödemeler bilançosu açık veren bir ülke, ilk olarak döviz ve altın rezervlerini kullanarak,
bu rezervlerin yeterli olmaması halinde ise dış kredilerle bu açıkları finanse etmek yolunu
seçmektedir. Ancak bu çözüm seçeneği kısa vade için geçerli olup, ödemeler bilançosu açığının
süreklilik kazanması ve uzun yıllar devam etmesi halinde hem ülkenin döviz ve altın rezervleri
tükenmekte, hem de dışarıdan yeni borç alınması imkansız hale gelebilmektedir. Böyle
olumsuz bir duruma düşmemek için de, ülkeler ödemeler bilançosu açıklarına neden olan
olumsuz iktisadi durumlarını düzeltebilme adına çeşitli tedbirlere başvurmaktadır. Bu
doğrultuda ödemeler bilançosu açıklarının kapatılmasına yönelik ülkelerce uygulanan
politikalar, aşamalar halinde aşağıdaki gibi belirtilebilir.
12.7.2.1. Açıkları Finanse Etmeye Yönelik Politikalar

Ödemeler dengesi açık veren bir ülkenin, bu açığı kapatabilmek amacıyla ilk olarak
Merkez Bankası’nın kasalarında tuttuğu altın ve döviz rezervlerine başvurmasıdır. Bu
rezervlerin açığın kapatılmasında yeterli olmaması halinde ise dış piyasa ve ülkelerden kredi
sağlanması yoluna başvurulmaktadır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi, bu politikalar ancak
kısa vadeli olarak uygulanabilecek politikalar olup, uzun vadede tükenmeye açık politikalardır.
12.7.2.2. Açıkların Kontrol Altına Alınmasına Yönelik Politikalar

Kısa vadede rezervleri ve dış kredilerle ödemeler bilançosu açıklarını kapatabilmeyi
hedefleyen ülkeler, açıkların devam etmesi halinde, bu açıkların ortaya çıkmasını engellemeye
yönelik bir takım iktisadi tedbirlere başvururlar. Bu doğrultuda gümrük vergileri artırılabileceği
gibi, bazı malların ithalatının yasaklanması gibi ithalatı azaltmaya yönelik bir takım tedbirler
devreye sokulabilmektedir. Ancak bu tarz tedbirlerin de rezervler veya dış kredilere
başvurulması gibi uzun vadeli olmayan çözüm yolları olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle
ödemeler bilançosu açıklarının tamamen engellenebilmesi için, uzun vadede bu açıkların
ortadan kaldırılmasına yönelik ekonominin genel yapısını tedavi edici politikalar izlenmesi
gerekmektedir.
12.7.2.3. Açıkların Tedavi Edilmesine Yönelik Politikalar

Ödemeler dengesi açıklarının tamamen ortadan kaldırılabilmesi için uygulanması
gereken en sağlıklı politika, açıkların kapanmasını engellemeye yönelik olarak ekonomide
yapısal bozuklukları telafi edici politikalardır. Bu doğrultudaki politikalar, uzun vadede ülke
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ekonomisinin güçlendirilerek ihracatın artırılması ve bu yolla döviz girdilerinin artırılmasına
yönelik politikalar olmalıdır. Bu politikalar çerçevesinde ihracatçıların eğitilmesi, ihracata
yönelik faaliyet gösteren ekonomik birimlere düşük faizli krediler verilmesi, ucuz girdiler
temini, dış ticaret formalitelerinin basitleştirilmesi gibi tedbirler hayata sokulmalıdır.
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Uygulamalar

•

•

Ülke olarak Türkiye ve İngiltere’yi, ürün olarak otomobil ve beyaz eşyayı ele alarak
mutlak üstünlük teorisi ve karşılaştırmalı üstünlük teorisini açıklaynız.

Ödemeler bilançosu açıklarının nedenlerini tartışınız.
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Uygulama Soruları
• Mutlak üstünlük teorisi ile karşılaştırmalı üstünlük teorisinin arasındaki farklılıklar
nelerdir?

•

Ödemeler bilançocu açıklarının nedenleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ülkeler arasında dış ticaretin yapılmasının nedenleri, dış ticaret teorileri, dış
ticarete müdahale araçları, ülkelerin belirli dönemdeki dış ekonomik ve mali durumlarını
yansıtan ödemeler bilançosu konuları öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları

1. Dış ticaret için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Farklı ülkeler arasında yapılan mal ve hizmet alış verişidir.

b. Tarife ve kota sınırlamalarına konu olabilmektedir.

c. Dış ticaret, ticarete taraf olan ülkenin ulusal parası üzerinden yapılır.

d. Ülkelerin üretim imkanlarını çeşitlendirerek maliyetleri azaltmasına imkan
sağlar.
e. Yurtiçindeki tekellerin ortadan kaldırılmasına yardım eder.

2. Dış ticarette liberal eğilimlerin hakim olduğu dış ticaret teorilerine genel olarak ne
denir?
a. Himayeci ticaret teorileri

b. Serbest ticaret teorileri

c. Mutlak üstünlükler teorisi
d. Planlı dış ticaret teorileri

e. Müdahaleci ticaret teorileri
3. Adam Smith tarafından geliştirilen ve ülkelerin ucuz ürettiği mallarda uzmanlaşmasını
savunan dış ticaret teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi

b. Hecksher Ohlin teorisi
c. Karşılıklı talep teorisi

d. Faktör donatımı teorisi
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e. Mutlak üstünlük teorisi
4. Aşağıdakilerin hangisi ülkeler arasındaki dış ticareti üretim faktörleri farklılığı ile
açıklamaktadır?
a. Mutlak üstünlükler teorisi

b. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi
c. Emek-verimliliği teorisi
d. Leontief paradoksu

e. Hecksher ohlin teorisi
5. Aşağıdakilerden hangisi dış ticarete yönelik yeni teoriler arasında gösterilemez?
a. Nitelikli işgücü teorisi

b. Ürün dönemleri teorisi
c. Teknolojik açık teorisi

d. Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi
e. Ölçek ekonomisi teorisi

6. Ödemeler dengesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Ödemeler dengesinin açık vermesi ülkenin uluslararası ödeme gücünü
etkilemez.

b. Ülkelerin uluslararası alandaki ekonomik ve mali itibarına yönelik bir
göstergedir.
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c. Ödemeler dengesinin fazla vermesi ülkenin dış ticaretten kazanç sağladığını
gösterir.
d. Ödemeler bilançosu aktif ve pasifler olmak üzere iki kısımdır.

e. Ödemeler dengesi dış dünyadan sağlanan gelirler ve dış dünyaya yapılan
giderler arasındaki dengeyi gösterir.
7. . Ödemeler bilançosu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Dış ticaret bilançosu ile aynıdır.

b. Çift kayıtlı muhasebe tekniğine göre tutulur.

c. Ödemeler bilançosunun aktifler kısmı gelirleri gösterir.
d. Aktif ve pasif kısımlarının toplamı farklı olabilir.

e. Yurtdışında çalışan ülke işçilerinin döviz gelirleri bilançoda gelir olarak
kaydedilir.
8.

Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun ana kalemlerinden biridir?
a. Alıcılar ve satıcılar hesabı

b. Bankacılık ve sigorta işlemleri
c. Özel hizmet işlemleri
d. Cari İşlemler hesabı

e. İhracat ithalat kalemi
9.

İhraç veya ithal edilen mallar ödemeler bilançosunda hangi kalem altında gösterilir?
a. İhracat ithalat dengesi
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b. Özel işlemler hesabı

c. Net hata yada noksan kalemi
d. Hizmetler ticareti
e. Mal ticareti

10. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosundaki otonom kalemleri gösterir?
a. Rezerv hareketleri hesabı

b. Denkleştirici hesaplar

c. Cari işlemler ve sermaye hesapları
d. Altın ve döviz rezervleri

e. Merkez Bankası rezerv hesabı

Cevaplar

1) c 2) b 3) e 4) e 5) d 6) a 7) a 8) d 9) e 10) c
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13. ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ VE DÖVİZ PİYASASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Uluslararası Para Sistemi; Tanımı ve Gelişimi

13.2. Karma Uygulamalar: Günümüzdeki Uluslararası Para Sistemleri
13.3. Döviz Kavramı ve Döviz Piyasaları
13.4. Alternatif Döviz Kuru Rejimleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
•
•

Uluslalararası para sisteminin tarihi gelişmi nasıl gerçekleşmiştir?
Döviz piyasalarının fonksiyonları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Uluslararası para sistemi

Tarihi süreç içinde
uluslararası para sisteminin
gelişimini öğrenebilmek.
Günümüzdeki para sistemi
Okuyarak, Araştırarak.
uygulamalarını
değerlendirebilmek.
Döviz piyasalarının temel
Okuyarak, Araştırarak, Fikir
özellikleri ve fonksiyonlarını Yürüterek ve Tartışarak.
öğrenebilmek..

Günümüzdeki para sistemi
uygulamaları
Döviz piyasaları

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Okuyarak, Araştırarak.
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Anahtar Kavramlar

•
•

Uluslararası para sistemi
Döviz piyasası
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Giriş

Ulusal paraların birbirine çevrilmesini ve dolayısıyla uluslararası ödemelerin
yapılmasını sağlayan sistem olarak tanımlanabilecek uluslararası para sistemi; bu özelliği
sonucu uluslararası ticaretin de anahtarı olmaktadır. Buna göre farklı para birimlerine sahip
olan ülkeler arasında gerçekleşen ithalat ve ihracat sonucu yapılacak ödemeler de uluslararası
para sistemi sayesinde işlerlik kazanmaktadır. Günümüzde uluslararası ticaretin geldiği nokta
ve hacmi düşünüldüğün de, uluslararası para sisteminin önemliliği de ortaya çıkmaktadır.

Bu ünitenin ilk kısmında uluslararası para sistemi detaylı olarak ele alınacaktır. Bu
bölümde; tarihi süreç içinde gerek ekonomik gelişme ve genişleme; gerek ülkeler arasındaki
siyasi ve iktisadi işbirliklerinin değişimi ve gerekse de ekonomik krizler sonrası değişen yapısal
durum çerçevesinde uluslararası para sistemi değerlendirilecektir. Bu doğrultuda ilk olarak
Altın Para Standardı, daha sonra iki dünya savaşı arasındaki buhran dönemi açıklanacktır.
Bundan sonra uluslararası para sistemi konusunda önemli bir dönüm noktası olan Bretton
Woods Sistemi gelişimi, işleyişi ve yıkılışı ile birlikte detaylı olarak değerlendirilecektir. Bu
bölümde son olarak 1970’li yıllarda Bretton Woods Sistemi’nin yıkılmasından sonra
uygulanmaya başlanan ve günümüzde de halen uygulanmakta olan karma uygulamalara
değinilecek; uluslararası para sistemi ile ilgili çok önemli bir gelişme olarak kabul edilen
Avrupa Parasal Birliği ve Euro konusu da bir başka inceleme alanı olacaktır.

Uluslararası ticaretin yaygınlaşmasının ve ülkeler arasında ihracat ve ithalata konu olan
malların miktarının artmasıyla birlikte; bu değişimin parasal bedelini karşılayan döviz
piyasaları da aynı biçimde önem kazanmıştır. Bu doğrultuda ulusal paraların birbirileri ile
değişimini ifade eden döviz kurları dış ticareti ve dış ticaret açıklarını da belirleyecek derecede
önemli hale gelmiş ve devletlerin merkez bankaları aracılığı ile bu kurların belirlenmesi
sürecindeki müdahaleleri de yeni bir boyut kazanmıştır.

Bu ünitenin ikinci kısmında döviz piyaları ele alınacaktır. İlk olarak döviz kavramı
tanımlanacak, bununla birlikte döviz piyasalarının temel özellikleri ve fonksiyonları
belirtilecektir. Daha sonra döviz kurarı ile ilgili bilgi verilecek, bu kapsamda döviz kurlarının
belirlenmesinde döviz arzı ve döviz talebinin etkisi incelenerek döviz piyasalarında denge
oluşumu ve dengeden sapma hallerinin etkileri değerlendirilecektir. Son olarak da ülkeler
tarafından uygulanmakta olan döviz kuru rejimleri ele alınarak sabit döviz kuru rejimi ve
dalgalı döviz kuru rejimi çerçevesinde detaylı bir inceleme yapılacaktır.
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13.1. Uluslararası Para Sistemi: Tanımı ve Gelişimi

Ülkeler arasında uluslararası ekonomik ve mali ilişkilerin istikrarlı ve düzenli bir
şekilde gelişebilmesi her şeyden önce, etkin ve pürüzsüz işleyen bir uluslararası para sisteminin
varlığını gerektirmektedir.

Uluslararası para sistemi en genel anlamda; ülkelerin uyguladıkları döviz kuru
sistemlerini, bu konuda uluslararası anlaşmalarla belirlenen işleyiş kurallarını, öngörülen
mekanizmaları ve oluşturulan uluslararası mali kuruluşları ifade eden sistem olarak
tanımlanabilir. Başka bir şekliyle uluslararası para sistemi; ulusal paraların birbirine
çevrilmesini ve dolayısıyla uluslararası ödemelerin yapılmasını sağlayan sistem olarak
tanımlanabilir.

Oldukça uzun bir tarihi geçmişi olan uluslararası para sistemi, ülkeler arasında
ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi ve genişlemesi ile birlikte derinleşmiştir. Tarihsel süreç
içinde ortaya çıkan ve zaman zaman önemli boyutlara ulaşan uluslararası para krizleri
nedeniyle çeşitli para sistemleri de doğmuş ve uygulanmıştır. Aşağıda tarihi süreci
çerçevesinde uluslararası para sistemleri ele alınacaktır.

Bu doğrultuda ilk olarak 1870’lerden 1930’lara kadar süren “altın standardı sistemi”,
ikinci olarak 1930-1944 yılları arasını kapsayan “buhran dönemi”, üçüncü olarak 1944-1973
yılları arasındaki dönemde uygulanan “Bretton Woods Sistemi” ve son olarak halen içinde
bulunduğumuz dönemi de kapsayan ve “karma uygulamalar” olarak nitelendirilebilecek dönem
incelenecektir.
13.1.1. Altın Standardı Sistemi (Altın Para Dönemi)

1870’lerden 1930’lara kadar uygulanan Altın Standardı Sistemi, I. Dünya Savaşı’na
kadar ki dönemde, yani 1914’e gelene kadar oldukça etkin ve sorunsuz bir şekilde
uygulanmıştır. Savaş ile birlikte klasik altın standardı sisteminin son bulması ile 1930’lara
gelene kadar her ne kadar bu sistem geçerli uluslararası para sistemi olarak kabul edilmeye
devam etmişse de; 1929 dünya ekonomik buhranı sonucu tamamen terk edilmiştir.
Altın standardı sistemi ülkeler arasında ticaretin serbestliği ve sınırsız uluslararası
sermaye hareketleriyle tanımlanmaktadır. Bu sistemde her ülke ulusal parasını belirli bir ayar
ve ağırlıktaki altın miktarı ile tanımlamaktadır. Ulusal para birimlerinin değerleri altın
cinsinden belirlenmekle birlikte; bu para birimlerinin birbirine çevrilmesinde de döviz kuru
sabit olmaktadır. Her ülkenin parasının altına çevrilebildiği sistemde, altın da hiçbir engelle
karşılaşmadan ülkelerin ulusal paralarına çevrilebilmektedir.
Altın standardı sisteminin başlıca özellikleri aşağıdaki şekilde sayılabilir:
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-Ulusal para birimlerinin birbirleri ile değişim oranı, ilgili paraların altın kapsamına
göre belirlenir.
-Döviz kurlarındaki değişmeler, altının bir ülkeden diğerine gönderilmesi için gerekli
masraflar tarafından belirlenen altın ithal ve ihraç noktaları ile sınırlıdır.

-Bu sistem çerçevesinde iktisat politikasının başta gelen amacı dış dengenin sağlanması
ve istikrarlı bir biçimde sürdürülebilmesidir. Dolayısıyla ülkeler, bir dış dengesizliğin
para arzı üzerindeki otomatik etkilerini önleme yoluna gitmeyecekler, yani müdahalede
bulunmayacaklardır.

-Sistemde bir müdahale veya kontrol olmayıp altın ülke içinde veya dışında herhangi bir
sınırlamaya uğramadan serbestçe dolaşabilir. Bunun amacı ödemeler dengesinin
kendiliğinden otomatik olarak dengeye gelmesinin sağlanmasıdır. Dışarıdan herhangi
bir müdahale olmadığı takdirde, dış denkleşmenin gelir ve fiyat mekanizması yoluyla
temin edileceği kabul edilmektedir.
-Sistemde para arzı altın arzına bağlıdır. Bu doğrultuda ödemeler dengesi açık veren
ülkelerde para arzı azalmakta, buna karşılık ödemeler dengesi fazla veren ülkelerde ise
para arzı artırılmaktadır.

Bu sistemde ödemeler dengesinin bir açık veya fazla vermesi, yani dış dengede bir
dengesizlik oluşması durumunda dengenin tekrar otomatik bir şekilde kendiliğinden sağlanması
işe şu şekilde gerçekleşmektedir:

Ödemeler dengesi açık veren bir ülkede döviz kurlarının da yükselmesi nedeniyle
ülkeden altın çıkışı olacak ve bu nedenle para arzı da azalacaktır. Para arzının daralması ise
toplam harcamaların azalmasına yol açacaktır. Bu durum da ülke içinde mal ve hizmetlerin
fiyatları düşecek, dolayısıyla fiyatların yabancılar için daha ucuz hale gelmesi sonucu ihracat
artacaktır. Ülke parasının değerinin düşmesi dış ülkelerdeki mal ve hizmetlerin fiyatlarının
pahalanması sonucunu doğuracağı için ithalat ise daha pahalı gelmiş olacaktır. Dolayısıyla bir
yandan azalan ithalat ile birlikte altın çıkışı azalacak; diğer yandan artan ihracat sonucu ülkeye
altın girişi artacaktır. Böylece sonuçta ödemeler dengesi kendiliğinden dengeye gelmiş
olacaktır. Ödemeler dengesinin olası bir fazla vermesi durumunda ise ihracatı azaltıp ithalatı
artıracak şekilde olaylar tam tersi şekilde cereyan edecek ve dış denge yine kendiliğinden
kurulacaktır. Bu nedenle altın standardı sisteminin temelinde ülkelerin müdahaleci politikalar
uygulamasına soğuk bakılmaktadır.

Mali krizlere çok az rastlanılan 19. yüzyıl boyunca altın çağını yaşayan bu sistem, 1.
Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Altın Standardı Sistemi’nin uygulanmasına ara verilmesi ile
darbe yemiştir. Savaş ekonomisinin getirdiği zorluklar nedeni ile belli başlı ulusal para
birimlerinin altına olan bağlılığı kaldırılarak serbest bir biçimde dalgalanmalarına imkan
tanınmıştır. Savaşın oldukça yüksek miktarda harcamalar yapılmasına ve devlet giderlerinin
artmasına neden olmasına karşın altın arzının sınırlı olması bu sistemin yavaş yavaş
hakimiyetini kaybetmesine neden olmuştur.
345

Savaşın bitmesi ile birlikte ilk olarak 1919 yılında Amerika olmak üzere ülkeler tekrar
altın standardı sistemine dönmeye başlamış ve nihayet 1928 yılında tüm ülkeler yeniden altın
standardı Sistemi’ne geçmişlerdir. Fakat yeni dönemde 19. yüzyılın liberal ağırlıklı düzeninin
yerine devlet müdahaleciliğinin ön plana çıkmaya başlaması nedeni ile, bu sistemin
uygulanabileceği temel yapının terk edilmesi söz konusu olmuştur. Dış dengenin öncelikli
amaç olmaktan çıkması ve yerini iç dengenin temin edilmesi hedefine bırakması yanında, 1929
dünya ekonomik buhranının da dünya ekonomisini derinden sarsması ile birlikte bu sistemden
tamamen vazgeçilmiştir.
13.1.2. İki Dünya Savaşı Arası Buhran Dönemi

1. Dünya Savaşı’nın Altın standardı sisteminin sonunu hazırlaması ve 1929 krizinin de
bu yıkılışı sonuçlandırması sonrası özellikle 1930 sonrasından 1944 yılına kadar geçen dönem
uluslararası ticaret ve finansman alanında karmaşa koşullarının geçerli olduğu bir dönem olarak
yaşanmıştır.

Amerika sermaye piyasasında bir panik olarak ortaya çıkan 1929 krizi, daha sonra bu
ülkenin sanayi üretimi ve istihdam düzeyinde aşırı düşüşler biçiminde reel ekonomide de etkisi
göstermiştir. Sonuçta Amerika’nın ithalatı birdenbire keskin bir bçimde azalmış ve dış dünyaya
sağladığı kredileri de kesilmiştir. İşsizliğin önlenebilmesi amacıyla getirilen tarife kanunları ile
birlikte gümrük tarifelerinin yükselmesi ve ekonomiye müdahalelerin artması ile birlikte diğer
ülkeler de Altın Standardı Sistemi’nden ayrılmaya başlamış ve ithalat üzerinde kısıtlamalar
koymaya başlamıştır.

Milli gelir ve istihdam düzeylerinin korunabilmesi amacıyla ülkeler kendi işsizliklerini
diğer ülkelere ihraç etmek amacıyla bir dizi rekabetçi devalüasyonlar uygulamaya başlamıştır.
Komşuyu yoksullaştırma politikaları olarak nitelendirilen bu uygulamalardan olumsuz
etkilenmemek için de tüm ülkeler tarafından uluslararası ticarete yönelik kısıtlayıcı ve
müdahaleci uygulamalar devreye sokulmaya başlanmıştır. Tüm bu uygulamalar dünya üretim
ve ticaret hacminin çok hızlı bir biçimde düşmesine neden olmuştur. Buna göre 1932 yılında
sanayi mallarına yönelik dünya üretim ve ticareti, 1929 yılına göre üçte bir oranında bir
gerileme yaşamıştır. Dünya ticaretindeki bu azalma ile birlikte döviz kontrolleri, kotalar ve
gümrük tarifeleri yaygınlaşmıştır.

1931’de İngiltere’nin, 1933’de ise Amerika’nın Altın Standardı Sistemi’ni terk etmeye
başlamasından sonra tüm ülkelerin aynı yönde davranması sonucu ulusal paraları birbirine
dönüştürebilme imkanı kalmamıştır. Bu da ülkeleri uluslararası ödemelerde iki yanlı anlaşmalar
yapmaya zorlamıştır. İngiltere ve sömürgeleri para birimlerini sterline bağlarken; Fransa,
İsviçre, Hollanda ve Belçika ulusal paralarının altına bağlılığını devam ettirmiş; aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu Almanya önderliğindeki bir takım ülkeler ise kambiyo denetimi
uygulamasına başlamışlardır. Böylece uluslararası para sistemi açısından aynı anda
uygulanmakta olan çok farklı uluslararası para sistemleri söz konusu olmuştur. Bu nedenle de
ilgi dönem uluslararası para sistemi açısından bir karmaşa ve buhran dönemi olarak
nitelendirilmiştir.
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13.1.3. Bretton Woods Sistemi

13.1.3.1. Bretton Woods Sistemi’nin Kuruluşu

2. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası para sisteminin yeni temeli 1944 yılında
Amerika New Hempshire’da ki Bretton-Woods’ta Amerika ve İngiltere tarafından kurulmuştur.
Bu sistem en iyi biçimde iki savaş arasında yaşanan buhran döneminde uluslararası ticaret ve
finansmanda ortaya çıkan karmaşa koşullarının tekrarlanmasını önlemek çabası olarak
nitelendirilebilir.

Bretton Woods sistemi olarak adlandırılan bu yeni sistem, ülkelerin uluslararası ticaret
ve finansman konusunda, üzerinde anlaşılmış olan kurallara uymalarını kontrol altında tutmayı
amaçlamıştır. Bretton-Woods’ta 44 ülkenin temsilcilerinin katıldığı bir konferansta yeni bir
uluslararası para sisteminin kurulmasının yanında, geçici olarak ödemeler bilançosu güçlükleri
ile karşılaşan ülkelere borç kolaylıkları sağlamak amacıyla Uluslararası Para Fonu’nun (IMF)
ve Dünya Bankası’nın kurulması da sağlanmıştır. Bu iki kuruluştan birincisinin uluslararası
para sisteminin işleyişinden sorumlu olması; ikincisinin ise savaş sonrası Avrupa’nın onarım ve
kalkınma çabalarına mali kaynak sağlaması kararlaştırılmıştır.1
13.1.3.2. Bretton Woods Sisteminin İşleyişi ve Temel Özellikleri

Bir uluslararası para sistemi olarak Bretton Woods Sistemi’nin en temel özelliği sabit,
ancak ayarlanabilir kur uygulamasına dayanmasıdır. Buna göre İMF’ ye üye olan ve ulusal para
birimini konvertibl yapan ülkeler paralarının Amerikan doları karşısındaki kurunu, yani resmi
değerini saptayarak İMF’ ye bildirmektedirler. Bir paranın resmi dolar karşılığına onun “Dolar
Paritesi” adı verilmiştir. Amerika Doları ise 1 ons altın = 35$ olacak şekilde altına
bağlanmıştır. Böylece her ülkenin ulusal parasının hem bir dolar paritesi olmakta, hem de dolar
sabit fiyattan altına bağlanmış olduğu için dolaylı olarak bir de altın paritesi bulunmaktadır.
Sistem çerçevesinde ülkelerin ellerinde rezerv olarak tuttukları paralar doğrudan ya da dolar
vasıtası ile dolaylı olarak altına çevrilebildikleri için nihai rezerv altın olmaktadır. Sistemin bu
özelliği nedeni ile “Altın Kambiyo Sistemi” olarak adlandırıldığı da görülmektedir.
Amerika’nın ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğu bu yeni sistemde, Amerika diğer
ülkelerin merkez bankalarına ellerindeki dolarları Federal Reserve Bank’a arz etmeleri
durumunda, sabit resmi fiyat üzerinden onlara altın satma ve ülkelerin altın ihtiyaçlarını
karşılama sorumluluğunu da üstlenmiş ve lider ülke pozisyonunu elde etmiştir.

Bu sistemde ödemeler bilançosundaki olası dengesizlikleri gidermek ve engellemek
amacıyla ülkelerin ulusal paralarını dolara çevirebilecekleri miktarlar belli oranlarla
sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla ulusal paraların dolar paritesi etrafında dalgalanma marjı, alt ve
üst yönde % 1 (+ ve - %1) olarak sınırlandırılmıştır. Üye ülkelerin merkez bankaları bu kritere

Bretton-Woods konferansına katılan Sovyet Rusya ve Romanya hariç diğer sosyalist ülkeler anlaşmayı
imzalamamışlardır. Dolayısıyla Bretton-Woods Sistemi’nin tam bir katılım ve oy birliği ile kurulmadığını da
belirtmek gerekir.
1
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uygun olarak döviz piyasasına müdahalede bulunarak ulusal paralarının değerlerinin bu
sınırların altına inmesine ya da üstüne çıkmasına engel olacaklardır. Müdahale amacıyla
kullanılacak olan para birimi de, sistemin doğası gereği Amerikan Doları olarak belirlenmiştir.
Bretton Woods sisteminde ülkeler en son çare olarak mecbur kalmadıkça devalüasyon
tedbirine başvuramamaktadırlar. Bu nedenle ödemeler bilançosu açık veren bir ülke, bu
dengesizliği gidermek amacıyla ilk olarak döviz rezervlerini kullanmakta, rezervlerinin açığı
kapamada yetersiz kalması durumunda ise İMF’den kredi alma yoluna gitmektedirler. Bunun
yanında para ve maliye politikaları da uygulanarak yurt içi harcamaları kısılmasına ve böylece
söz konusu açık ve dengesizliğin giderilmesine çalışılacağı belirtilmektedir.

Yurt içi harcamaları ve dolayısıyla ithalatı kısmaya yönelik olarak alınan para ve maliye
politikaları tedbirleri ile alınan kredilere rağmen ödemeler dengesini hala kapatamayan bir
ülkeye, % 10 oranını aşmayacak şekilde devalüasyon yapma hakkı tanınmıştır. İMF yasalarına
göre % 10’dan daha yüksek oranda yapılacak bir devalüasyon için İMF’den önceden izin
alınması bir şart olara belirlenmiştir. İMF’nin bu tarz bir devalüasyona izin vermesi ise
ödemeler bilançosunda “köklü bir dengesizlik” bulunması şartına bağlanmıştır.
13.1.3.3. Bretton Woods Sistemi’nin Yıkılması

1944 yılında oluşturulan ve sabit kurlara dayanan Bretton Woods Sistemi, başlıca
gelişmiş ülkelerin ulusal paralarını dalgalanmaya bırakmasıyla 1973 yılında yıkılmıştır. Fakat
sistem hiç değilse 1960 ortalarına kadar çok küçük aksaklıklar dışında yararlı bir şekilde
işleyişini devam ettirmiştir. Almanya ve Japonya gibi ülkeler de bu sistemin uygulandığı
dönemde iktisadi kalkınmalarını sağlamışlardır. Yıllar içinde birçok önemli değişiklikler de
geçiren sistem, işlediği sürece kendisinden bekleneni vermiş ve bu dönemde dünya üretim ve
ticareti oldukça hızlı bir biçimde yükselmiş ve gelişmiştir.

Sistemin yıkılmasında ise Amerika’nın gittikçe artan bütçe açıkları en önemli rolü
oynamıştır. Buna göre 1950’den itibaren hemen hemen her yıl açık veren ABD ödemeler
bilançosu; 1950-1957 yılları arasında toplam 10 milyar dolar, 1958’den 1970 e kadar geçen 12
yıllık sürede ise 42 milyar dolar açık vermiştir. Amerika 20 yıllık süreçteki 52 milyar dolarlık
bu açığın 13 milyar dolarlık kısmını altın rezervlerinden, 39 milyarlık kısmını ise yurtdışına
dolar çıkışıyla karşılamıştır.
Amerika’nın altın rezervlerinin hızlı bir şekilde eridiğini gören diğer ülkeler, ABD’nin
olağanüstü ölçüde ve sürekli hale gelen açıklar karşısında doları devalüe edeceği beklentisine
girmiştir. Bu nedenle likit sermaye toplu bir şekilde ABD’den yurtdışına kaçırılmaya
başlanmıştır. Ülkelerin ellerindeki dolarları altına çevirmek üzere Amerika Merkez Bankası’na
başvurmasıyla birlikte bu yükün altından kalkamayacağını anlayan Amerika doların altına
konvertibilitesini 1971 Ağustos’unda durdurmuştur. Bunun yanında altın rezervlerinin
tamamının çökmesini engellemek amacıyla ek bir tedbir olarak % 10’luk bir ithalat gümrük
vergisi koymuştur.
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Bu uygulamalar sonrasında ABD ve diğer ülkeler arasında 1971 yılında Smithsonian
Anlaşması imzalanmış ve doların dış değeri % 7.89 oranında düşürülmüştür. Ayrıca % 10’luk
ithalat vergisi kaldırılmış, ülkelerin ulusal paralarının dolar karşısındaki % 1’lik dalgalanma
marjı da % 2.5’e çıkarılmıştır. Amerika doların değerini 1973 yılında yaptığı yeni bir
devalüasyonla % 5 oranında daha düşürünce ülkeler paralarını dolar karşısında dalgalanmaya
bırakmışlardır. Bu da Bretton Woods Sistemi’nin çöküşü olmuştur.
13.2. Karma Uygulamalar: Günümüzdeki Uluslararası Para Sistemleri

1973 yılı Mart ayında ülkelerin ulusal paralarını Amerikan Doları karşısında
dalgalanmaya bırakması ile birliket Bretton Woods sistemi ile gelen sabit kurlu uluslararası
para sistemi de yıkılmış ve önce sanayileşmiş ülkeler, daha sonra da diğer ülkeler paralarını
serbest dalgalanmaya bırakmışlardır. Söz konusu tarihten günümüze kadar gelen süreçte her
ülke kendi ekonomisinin yapısal durumu ve özelliklerine göre para sistemi açısından farklı
uygulamalar da bulunmaktadır. Dolayısıyla bugün dünyada tüm ülkeler tarafından paylaşılan,
uluslararası bir anlaşma ile oluşturulmuş tek kur sistemine bağlı bir uluslararası para sistemi
yoktur. Bunun yerine sabit kur sisteminden dalgalı kur sistemine kadar değişken ve ülkelerin
kendileri tarafından seçilen farklı sistem ve uygulamalar söz konusudur. Buna göre ülkelerden
bazıları esneklik kazandırılmış sabit kur sistemine yaklaşırken; diğer bazıları müdahaleli esnek
kur sistemini uygulamaktadır.

Sabit kur sistemi uygulayan ülkeler bu sisteme esneklik kazandırmak, müdahaleli esnek
kur sistemi uygulayan ülkeler ise bu kura müdahale etmek eğilimi göstermektedirler. Bu
doğrultuda ülkeler toplam ekonomik faaliyet hacmi, yani milli gelirlerinin büyüklüklerine ve
dış ticaretin milli gelir içindeki önemine; dış ticarete açıklığa; enflasyon oranlarındaki göreceli
farklılıklara vb. kriterlere bağlı olarak farklı uluslararası para sistemleri uygulamaktadırlar.
Avrupa Birliği tarafından uygulanan ortak ara birimi temelli para politikaları ise Euro
öncülüğünde Birliğe üye ülkeler arasında daha özel bir para sisteminin doğmasına neden
olmuştur. Bu doğrultuda günümüzde uygulanmakta olan uluslararası para sistemlerini üç başlık
altında inceleyebiliriz.
13.2.1. Esneklik Kazandırılmış Sabit Kur Sistemi

Uluslararası ticareti çerçevesinde bu sistemi uygulayan ülkeler paralarının değerini
yabancı bir paraya bağlayarak sabitlemektedirler. Genelde yabancı para olarak doların seçildiği
bu sistemde, ekonominin zaman içindeki gerekleri ve değişen şartlara göre sabit kurun ülkeler
tarafından da değiştirilmesi söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla Bretton Woods sistemindeki
katı sabit kur anlayışının yerine daha esnek ve müdahale edilebilir yeni bir rejimin uygulanması
söz konusudur.
Esneklik kazandırılmış sabit kur sisteminde ulusal paranın tek bir yabancı para yerine,
iki yabancı para birimine bağlanması uygulaması da mevcuttur. Örneğin dolar ve Euro’nun her
ikisine birlikte bağlanma yapılabilir. Ülkeler yabancı para birimlerini seçerken, para biriminin
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güvenilir ve istikrarlı olmasının yanında dış ticaretlerinde ağırlıklı yere sahip olan ülkelerin
para birimlerini seçmeye de dikkat edebilmektedirler.

Ulusal paranın bir veya iki yabancı paraya bağlanması yanında, esneklik kazandırılmış
sabit kur sisteminin bir diğer uygulama şekli ise ulusal paranın bir sepete bağlanmasıdır. Bu
doğrultuda birden çok yabancı para biriminin değerlerinin ağırlıklı ortalamasına göre ulusal
paraya sabit bir değer saptanmaktadır. Bu uygulamaya en iyi örnek; İMF tarafından oluşturulan
Özel Çekme Hakları’dır (SDR).
Ülkeler bu uygulamalardan hangisini seçerse seçsin; devalüasyon ve revalüasyon
yaparak sabit kurun değerini ayarlayabilir; ya da daha önceden belirledikleri alt ve üst
destekleme noktaları arasında kuru değiştirebilirler.
13.2.2. Müdahaleli Esnek Kur Sistemi

Müdahaleli esnek kur sisteminde döviz kurunun belirlenmesi döviz arz ve talebine
bırakılmakla birlikte, kurları denetim altına almak amacıyla ülkelerin para otoriteleri tarafından
da kurları yönlendirmeye yönelik müdahaleler yapılmaktadır. Döviz kurunun dalgalanmaya
bırakıldığı sistemde, ekonomide meydana gelebilecek olası dengesizliklere karşılık döviz
kurlarının aşırı dalgalanmasını ve ihracat ithalat dengesini bozmasını engelleyebilmek amacıyla
müdahalelerde bulunulması temel koşuldur.
13.2.3. Avrupa Parasal Birliği ve Euro

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurucuları, topluluğun ekonomik ve siyasal birleşme
yolundaki başarısının büyük ölçüde ortak ekonomik, sosyal ve parasal politikalar izlenmesine
bağlı olduğunu göz önüne alarak; her ülkenin bireysel ve ayrı ayrı ekonomik ve parasal
politikalar uygulamasının diğer üye ülkelere olumsuz bir şekilde yansımasını engellemek
amacıyla parasal açıdan da ortak bir politika uygulanması yönünde adım atmışlardır. Buna
yönelik olarak 1979 yılında topluluk üyesi ülkeler Avrupa Para Sistemi’ni kurmuşlardır. Bu
sistem doğrultusunda üye ülkelerin ulusal paraları arasında olabilecek dalgalanmanın marjının
% 2.25 olması kararlaştırılmıştır.
Avrupa Para Sistemi’nin temeli Avrupa Para Birimi’ne (ECU: European Currency Unit)
dayanmakta olup; üye ülkelerin ulusal paralarının ekonomik ağırlıklarına göre belirlenen
miktarlarının bir araya getirilmesinden oluşmuştur. Buna göre ECU sepetinde Alman Mark’ına
yaklaşık % 30, Fransız Frank’ına da % 20 ağırlık verilmiştir.
Avrupa Para Sistemi’nin dayandığı döviz kuru mekanizması çerçevesinde; sisteme
katılan her üye ülkenin parası sabit bir parite üzerinden ECU’ye bağlanmakta ve sabit fiyata
“merkezi kur” denmekte idi. Piyasada ulusal paraların merkezi kur etrafında dalgalanma
marjları önceleri % 2.25 iken, daha sonra 1993’te bu oran % 15’e çıkarılmıştır. Bu ortak para
sistemine girmekte ülkeler serbest olup; hatta İngiltere 1990 yılında katıldığı sistemden 1992
ekonomik krizi sonrası İtalya ile birlikte çekilmiştir.
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1999 yılı başından itibaren Avrupa Birliği’nin tek para birimi olan Euro’nun
uygulamaya konulması ise Avrupa Para Sistemi açısından bir devrim olmuştur. Tüm üyelerin
ulusal para birimi olarak kabul etmediği Euro birçok Birlik üyesi ülke tarafından ulusal para
birimi olarak kabul edilmekte ve uluslararası ticarette de önemli bir konum kazanmıştır.
Böylece hem uluslararası para sisteminde doların yanına güçlü bir değişim aracı ve alternatif
ikame birimi olarak Euro katılmış, hem de Avrupa Birliği’nin siyasal ve ekonomik
bütünleşmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır.
13.3. Döviz Kavramı ve Döviz Piyasaları

Açık ekonomi anlayışının yaygınlaşması ve uluslararası ticaretin artması ve
derinleşmesiyle birlikte bütün ekonomiler, dünya piyasasının bir parçası haline gelmeye
başlamışlardır. Ülke içindeki ulusal piyasalarda yapılan alım-satım işlemleri ulusal para
cinsinden gerçekleşirken, diğer ülkelerle yapılacak ticarette ya da diğer ülkelerden alınacak mal
ve hizmetlerin ödemelerinde çoğunlukla o ülkenin ulusal para birimine, ya da uluslararası
ödeme aracı kabul gören bir para birimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da döviz piyasalarının
önemini artıran bir gelişme olmuştur.
Uluslararası ekonomik işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılan her türlü yabancı
ödeme aracına döviz denilmektedir. Uygulamada nakit yabancı paralar efektif olarak
adlandırılırken; döviz poliçeleri, ödeme emirleri, yabancı mevduat sertifikaları, yabancı banka
havaleleri ile dövize bağlı seyahat çekleri gibi nakite dönüştürülebilen ödeme araçlarına da
döviz adı verilmektedir. Bu doğrultuda efektif, parasal döviz; döviz ise kaydi ödeme araçlarını
tanımlamaktadır.

Yabancı paraların ya da nakit para yerine geçen banka havalesi, ödeme emri, çek vb.
ödeme araçlarının kişiler, bankalar veya firmalar tarafından alınıp satıldığı piyasalara ise döviz
piyasaları denilmektedir. Kısacası döviz piyasaları döviz kurlarının belirlendiği piyasalardır.
Uluslararası bir niteliğe sahip olan bu piyasalarda, döviz satıcıları, yani döviz arz edenlerle;
döviz alıcıları, yani döviz talep edenler bir araya gelmektedir. Döviz arz ve talebinin
karşılaşmasıyla birlikte bir döviz fiyatı ortaya çıkmaktadır. Bu döviz fiyatına da döviz kuru
denmektedir.
13.3.1. Döviz Piyasalarının Özellikleri

Döviz piyasaları genellikle mal piyasaları ve menkul değer piyasaları ile bazı ortak
özellikle taşımaktadır. Ancak bir çok yönleriyle de bu piyasalardan ayrıldığı noktalar da söz
konusudur. Giriş-çıkış serbestliği, çok sayıda alıcı ve satıcı, alıcı ve satıcıların piyasalardaki
değişme ve gelişmelerden anında haberdar olması gibi özellikleriyle tam rekabet piyasasına en
yakın piyasalardan biri olarak değerlendirilebilecek döviz piyasalarının belli başlı özellikleri
aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Genel anlamda piyasalar kapalı veya açık yerler şeklinde olarak 2 tiptir. Birinci tip
piyasalar alıcı ve satıcıların karşılaştıkları, fiyat üzerinde anlaşarak alım-satımı
gerçekleştirdikleri kapalı veya açık yerler şeklindedir. Örneğin mal piyasaları ve menkul
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kıymet borsaları gibi özel çalışma yöntemlerine tabi olarak belirli bir yerde (genellikle bir bina
veya alanda) faaliyet gösterirler. İkinci tip piyasalar ise belirli bir fiziksel alanda kurulan ve
alıcı ve satıcıların doğrudan birbirlerine alım satım yaptığı yerler değildir. Döviz piyasaları da
bu 2. tip piyasalardandır. Alıcı ve satıcı arasında doğrudan bir ilişki olmayıp satıcı dövizi bir
aracı kuruma satar, alıcılar da aracı kurumdan alırlar. Bu aracı kurumlar genelde ticari
bankalardır. Bunun dışında döviz büfeleri gibi ticari firmalar da aracı kurumlardandır. Ayrıca
broker denilen kişiler de aracılık faaliyetlerini yürütebilmektedirler.
- Döviz piyasalarında döviz arz ve talebi şeklinde faaliyette bulunanlar; uluslararası
ticari, mali işlem yapan veya spekülatif faaliyette bulunan gerçek kişilerle firmalar ve diğer
kurumlardır. Bankalar bu piyasada alıcı veya satıcı olabileceği gibi aracı da olabilmektedir.
Ayrıca merkez bankalarının da döviz fiyatlarına müdahale amacıyla bu piyasalara oyuncu
olarak girebildiği görülmektedir. Döviz piyasalarının bir diğer işlemci grubu ise, faaliyet
hacimleri bazen çok büyük boyutlara ulaşabilen spekülatörler ve arbitrajcılardır.2

- Yukarıda belirtilen gerçek kişi veya kurumlar döviz piyasalarında döviz talebi ve
döviz arzını karşı karşıya getiren unsurlar olarak döviz fiyatının, yani döviz kurunun
belirlenmesini sağlarlar.

- Döviz piyasaların bir diğer özelliği evrensel piyasalar olmasıdır. Bu özelliğini de
büyük ölçüde ulaşım ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelere borçludur. Her ülkede döviz
ticareti genellikle belli şehirlerde yoğunlaşmıştır. Bu şehirler büyük mali merkezleri ile tanınan
New York, Londra, Frankfurt, Zürih, Paris ve Tokyo gibi dünyanın önemli sermaye
piyasalarıdır. Döviz piyasalarında faaliyette bulunan alıcı ve satıcı gerçek kişi ve firmalar
dünyanın farklı yerlerinde olsalar bile telefon, faks, internet ve diğer bilgisayar temelli
haberleşme araçları vasıtasıyla günün her vaktinde sürekli bir iletişim içindedirler. Dolayısıyla
herhangi bir piyasadaki fiyat değişmelerinden her türlü coğrafi uzaklığa karşın tüm diğer
merkezler anında haberdar olabilmektedir. Bu da döviz piyasalarını bütün dünya çapında adeta
bütünleşmiş tek bir piyasa haline getirmektedir.
- Döviz piyasalarının bir diğer özelliği 24 saat açık olabilmesidir. Buna göre döviz
piyasasında işlem yapmak isteyen alıcı veya satıcılar; dünyanın belli bir bölgesinde bir piyasa
kapandıktan sonra, saat farkından yararlanarak diğer bölgelerde açık ve faaliyette olan

Arbitraj: Bir ülke parası değişik piyasalarda farklı değerler taşıyabilmektedir. Bu durum da bazen piyasa
oyuncuları için karlı bir ticaret konusu olabilmektedir. Döviz piyasalarında bu farktan istifade etmek isteyenler
arbitraj işlemi yapmaktadırlar. Yani dövizin ucuz olduğu piyasalardan satın alınıp, pahalı olduğu piyasalarda
satılması söz konusu olmaktadır. Şüphesiz arbitraj işlemleri, dövizin tamamıyla konvertibl olmasını, yani döviz
ticaretinin serbest olmasını gerektirir.

2

Döviz Spekülasyonu ise; spekülatörlerin döviz değerlerine ilişkin beklentileri ile ortaya çıkmaktadır. Değerinin
artacağı beklenen döviz portföye alınırken, değer kaybedeceği beklenilen döviz portföyden çıkarılır. Bu
spekülasyonun boyutunun, yani hacminin artması ile birlikte piyasalardaki aşırı dalgalanmaların önlenebileceği
gibi, tüm dengeleri sarsarak piyasa dalgalanmalarını artırabilmesi de ihtimal dahilindedir.
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piyasalarda işlem yapabilirler. Bu durumun bir piyasa akşam kapandığında, dünyanın diğer
yerlerindeki piyasalarda gerçekleşen işlemler nedeni ile sabah çok farklı fiyatlarla
açılabilmesine neden olabilmektedir.

- Döviz piyasalarında yapılan işlemler teslim süresi açısından ikiye ayrılmaktadır. Buna
göre birinci grupta anında teslim piyasası denen; anlaşmaya varıldığı takdirde bir tarafın dövizi,
diğer tarafın da bu dövizin karşılığı olan ulusal para tutarını anında vermesini gerektiren
işlemler yer alır. İkinci grupta ise geleceğe yönelik işlem piyasaları denilen işlemler yer
almaktadır. Bu işlemlerde döviz alım ve satış sözleşmesi bugünden yapılır, dolayısıyla döviz
kuru, alım satım miktarı ve teslim tarihi gibi koşullar önceden belirlenir. Fakat gerçek ödemeler
yani dövizin ve karşılığı olan ulusal paranın teslimi, gelecekte, öngörülen tarihte yerine
getirilir.
13.3.2. Döviz Piyasalarının Fonksiyonları

Döviz piyasalarının temel olarak kredi sağlama, satına alma gücünün transferi ve döviz
risklerini önlemek olmak üzere 3 fonksiyonu bulunmaktadır:

Kredi Sağlama: Döviz piyasalarının bu fonksiyonu, dış ticaretle uğraşan kişi veya
firmalara kredi sağlanması şeklinde gerçekleşmektedir. Buna göre bu krediler, dış ticarette ve
dış yatırımlarda gerekli olmakta ve gelişmiş ve ödemeler bilançosu fazla veren ülkelerden
döviz piyasası aracılığı ile temin edilmektedir.

Satın Alma Gücü Transferi: Döviz piyasaları aracılığı ile ithalatçı ve ihracatçılar
arasında alım ve satıma konu olan mal ve hizmetlerin ödemelerinin yapılması sağlanmaktadır.
Böylece satın alma gücü bir ulusal paradan (örneğin Türk Lirası), diğer bir paraya (ABD
Doları) veya bir ülkeden (Türkiye’den) diğer bir ülkeye (ABD’ye) aktarılmaktadır.

Döviz Risklerini Önleme: Döviz piyasaların bir diğer fonksiyonu, döviz veya vadeli
işlemlerden doğabilecek risklerin asgariye indirilmesine imkan tanıyacak kolaylıklar
sağlamasıdır. Bu doğrultuda örneğin, döviz kuru değişmelerinden doğabilecek riskler, döviz
piyasasında döviz arbitrajı, future işlemleri gibi yöntemlerle ortadan kaldırılabilmektedir.
13.3.3. Döviz Kuru: Döviz Arz ve Talebi

En basit anlamıyla döviz kuru yabancı bir para biriminin, ulusal para cinsinden fiyatı
demektir. Dolayısıyla bir başka ülke parasını elde etmek için ulusal paradan ne miktarda
karşılık olarak verilmesi gerektiğini belirten kurdur. Örneğin dolar ve lira ile ilgili döviz
kurunun 1 Amerikan Doları 1.45 Türk Lirası biçiminde oluştuğu düşünülürse; 1 Amerikan
Doları’na sahip olmak isteyen bir Türk ithalatçısının 1.45 Türk Lirası’ndan vazgeçmesi
gerekmektedir.

Uluslararası ticarete konu olan ödemeler, ulusal paraların birbirleriyle değiştirilmesini
gerekli kılmaktadır. Özellikle 1980 sonrası yaşanan gelişmelerle küreselleşmenin de artması
sonucu, uluslararası ticaret çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu da ülkelerin birbirleri ile olan
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mal ve hizmet alışverişlerini de artırmıştır. Uluslararası ticarette yaşanan gelişme ve genişleme;
ulusal paraların birbirine çevrilmesi zorunluluğunun ve bunun hangi oranlar üzerinden
yapılacağını, yani ulusal paraların birbiri ile değişim fiyatını ifade eden döviz kurunu oldukça
önemli ve takip edilmesi gereken bir unsur haline getirmiştir.

Döviz kurlarında yaşanan değişmeler ülkeler arasında yapılan ticareti de etkilemektedir.
Bu değişiklikler şu şekilde kavramsallaştırılabilir: bir ülkenin ulusal parasının diğer ülkelerin
para birimleri karşısında fiyatının düşmesi, ulusal paranın değer kaybetmesi kavramı ile;
fiyatının artması ise ulusal paranın değerlenesi kavramı ile ifade edilir.
Örneğin 1$=1,45 TL iken bu eşitliğin 1$=1,6 TL haline gelmesi durumunda, Türk
Lirası’nın Amerikan doları karşısında değer kaybettiği; 1$=1,3 TL haline gelmesi durumunda
da Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında değer kazandığı anlaşılmaktadır.

Ulusal parası değerlenen ülkelerin ürettikleri mal ve hizmetler, diğer ülkeler açısından
daha pahalı hale gelirken; ulusal paranın değer kaybetmesi halinde ise tam tersi yönde bir sonuç
ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bir ülkenin ulusal parası değerlendiğinde, ihracatında azalış ve
ithalatında artış gerçekleşmekte; ulusal paranın değer kaybetmesi halinde ise ihracatta artış ve
ithalatta azalış gerçekleşmektedir. Bu durumun milli gelirden dış ticaret açıklarına ve
uluslararası ticaretin ülkeler açısından gelişimine önemli etkilerde bulunması, döviz
kurlarındaki değişikliklerin de önem kazanmasına neden olmuş ve hatta ülkeler tarafından
iktisadi politika olarak değerlendirilmelerine yol açmıştır.
Bu doğrultuda ihracat gelirleri azalan ülkeler, ulusal paralarında ortaya çıkan
değerlenme eğilimini kırmak ve dışarıya mal ve hizmet satışını artırmak için paralarının
değerlerini düşürme yoluna giderek devalüasyona başvururlar. 3 Ulusal paranın aşırı değer
kaybetmesi de ülkeler açısından çok tercih edilecek bir durum değildir. Bu nedenle böyle bir
gelişme halinde, ulusal paranın değeri revalüasyonla artırılır.4
13.3.4. Döviz Kuru ile İlgili Kavramlar

Döviz kurlarının daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla bu kurlarla ilgili bazı kavramların
açıklanmasında fayda vardır. Buna göre döviz kurları ilk olarak düz kur (dolaysız kur) ve
çapraz kur (dolaylı kur) şeklinde ikili bir tasnife tabi tutulabilir. Buna göre 2 ülkenin ulusal para
birimleri arasından doğrudan doğruya uygulanan kura düz kur denmektedir. Örneğin 1$=1.45
TL olması gibi. Üçüncü bir para cinsinden iki ülkenin ulusal paraları arasında ortaya çıkan kura
ise çapraz kur denmektedir. Örneğin 1$=1.45 TL ve 1€=1.95 TL ise çapraz kur 1$= 0.74 €
şeklinde bir çapraz kur oluşmaktadır. Düz kurlar ve çapraz kurlar arasındaki farklılıklar, ucuz
Devalüasyon bir ülkenin ulusal parasının değerini diğer ülkelerin ulusal paraları karşısında resmi bir kararla aşağı
çekmesi anlamına gelmektedir.

3

Revalüasyon ulusal paranın, diğer ülkelerin ulusal paraları karşısındaki değerinin resmi bir kararla artırılması
anlamına gelmektedir.
4
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piyasadan döviz satın alıp pahalı piyasalarda satma şeklinde döviz arbitrajları yapılmasına
neden olmaktadır.

Döviz kurları ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta; döviz alış kuru ve döviz
satış kuru kavramlarıdır. Buna göre bankalar ve diğer ticari kuruluşlar döviz alış kuru ve satış
kurunu farklı farklı kote etmektedirler. Bu doğrultuda satış kurları alış kurlarının üstünde
belirlenmekte, yani aracı kurumlar dövizi düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satmaktadırlar.
Alış ve satış kurları arasındaki bu farka kur marjı denmektedir. Bu fark işlem giderleri ve aracı
kurumun karını kapsamaktadır. Kur marjının, yıllık faiz veya kar oranı gibi değişkenlerle
karşılaştırılabilmesi için yüzdelik oranlara dönüştürülmesine başvurulmaktadır. Bu ise şu
şekilde yapılmaktadır;
Kur Marjı Yüzdesi =

Döviz Satış Kuru - Döviz Alış Kuru
Döviz Satış Kuru

X 100

Alış ve satış kurlarının farklı olmasının temel nedenleri şu şekilde sayılabilir:

- Yapılan döviz işlemi tutarının büyük olması halinde fark küçük, işlem tutarının küçük
olması halinde ise fark büyük olur.
- İlgili yabancı paranın piyasasında dengesizlikler olması. Buna göre döviz fiyatındaki
iniş ve çıkışlar arttıkça, yani istikrardan uzaklaşıldıkça marjlar da büyümektedir.

- İlgili paranın gelecekteki piyasa koşulları hakkındaki bekleyişler. Buna göre eğer
piyasada istikrarsızlık beklentisi hakimse marjın büyümesi, tersi durumda ise azalması söz
konusudur. Bu nedenle özellikle kriz dönemlerinde bu farklar oldukça büyümektedir.
13.3.5. Döviz Kurlarının Belirlenmesi

Döviz kurları döviz piyasalarında döviz arz edenler ile döviz talep edenlerin karşı
karşıya gelmesi sonucu döviz fiyatının belirlenmesi ile oluşur. Dolayısıyla döviz piyasalarında
diğer piyasalara benzer şekilde piyasa dengesi, arz ve talep mekanizması tarafından
belirlenmektedir. Dolayısı ile döviz kurlarını belirlemede ana unsur olan döviz talebi ve döviz
arzını incelemekte fayda vardır.
13.3.5.1. Döviz Talebi

Uluslararası ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla talep edilen yabancı para miktarına
döviz talebi denmektedir. Döviz talebi gerçek kişilerle, her türlü diğer banka vb. firmalar ile
kurumların, hatta bazen ülke merkez bankalarının döviz satın almak istemesiyle oluşmaktadır.

Döviz piyasasında döviz talep edenlerin amaçları; uluslararası mal ve hizmet ticaretinde
bulunmak, sınır ötesi sermaye işlemleri yapmak, ulusal para ile yapılmış tasarrufların
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enflasyona karşı değer yitirmesini önlemek ve arbitraj ile spekülasyon şekillerinde olabilir.
Merkez bankaları da bazı durumlarda kurlara müdahale edip düzenlemeler yapmak için döviz
talebinde bulunmaktadırlar. Bunun dışında yabancı ülkelerden alınmış olan bir borcun geri
ödenmesinde, borcun o ülkenin ulusal parası ile ödeneceği için döviz talebin de bulunulması da
mümkündür.

Döviz talebi eğrisi, mal ve hizmet piyasasındaki talep eğrisine benzer ve döviz talebi ile
döviz fiyatı, yani kuru arasında ters bir ilişki olduğu için eğri negatif eğimlidir.
Fiyat

P1
P2

Döviz Talebi Eğrisi

q1

q2

Döviz Miktarı

Şekil 13.1. Döviz Talebi Eğrisi
Şekilde de görülebileceği gibi döviz fiyatındaki, yani döviz kurundaki bir yükselme
döviz talebini azaltmakta, tam tersi bir gelişme halinde ise döviz talebi artmaktadır.
13.3.5.2. Döviz Arzı

Ulusal paraya ya da üçüncü bir para birimine dönüştürülmek amacıyla döviz piyasasına
sunulan yabancı paralara döviz arzı denmektedir. Döviz satıcıları, yani piyasalara döviz arz
edenler de her türlü gerçek kişilerle birlikte, bankalar vb. kurumlar ya da merkez bankaları
olabilir. Yabancı ülkelerden o ülkenin para birimi üzerinden alınan borçlar, ihracat sonucu
satılan mal ve hizmetlerin karşılığı olarak alınan satış bedelleri ve yabancı yatırımcıların ülkeye
yaptıkları doğrudan yatırımlar veya sermaye yatırımları sonucu bir ülkede döviz fazlalığı
olabilir. Bu dövizlerin ulusal paraya çevrilmek amacıyla piyasaya, yani döviz talep edenlere
sunulması ise döviz arzını oluşturur.
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Döviz arzı eğrisi, mal ve hizmet piyasasındaki arz eğrisine benzer ve döviz arzı ile
döviz fiyatı, yani kuru arasında doğru yönlü bir ilişki olduğu için eğri pozitif eğimlidir.
Fiyat
Döviz Arzı Eğrisi

P2

P1

q1

Döviz Miktarı

q2

Şekil 13.2. Döviz Arzı Eğrisi
Şekilde de görüldüğü üzere, döviz kurlarında meydana gelecek olası bir düşüş halinde
döviz arzı azalmakta; döviz kurlarının artması durumunda ise döviz arzı da artmaktadır.
13.3.5.3 Döviz Piyasasında Denge; Döviz Kurunun Belirlenmesi

Her mal veya ekonomik varlıkta olduğu gibi; serbest piyasa koşullarının hakim olduğu
bir ortamda döviz fiyatlarının yani döviz kurunun belirlenmesi döviz arz ve talebine bağlı
olacaktır. Buna göre döviz arz eğrisi ile döviz talep eğrisinin kesiştiği noktada döviz
piyasasında denge kurulması söz konusu olacak ve döviz kuru belirlenmiş olacaktır. Bu durum
şekil yardımı ile aşağıda gösterilmiştir.

Fiyat

S

P2
P

A

Döviz Arzı Fazlası

B
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C

E
Döviz Talebi Fazlası

D

D
q1

q

q2

Q

Şekil 13.3. Döviz Piyasasında Denge
Şekilde de görüldüğü gibi döviz arz ve talep eğrilerinin E noktasında kesiştiği noktada;
yani döviz fiyatı P ve döviz miktarı q kadar iken döviz kuru oluşmuş ve döviz piyasasında
denge sağlanmıştır. Bunun dışındaki durumlarda döviz kurunun düşük veya yüksek belirlenmiş
olduğu dengesizlik durumları söz konusu olacaktır. Buna göre örneğin denge noktasının altında
P1 noktasında döviz fiyatı belirlenmesi halinde ulusal paranın belirlenmesi söz konusu
olacaktır ki; bu da CD kadar bir döviz talebi fazlası oluşması anlamına gelmektedir. Böyle bir
durumda ülkenin dış ticaret bilançosu açık verecek ve döviz kıtlığı nedeni ile dövizin değerli
hale gelmesi, yani döviz fiyatının tekrar P noktasına kadar yükselmesi söz konusu olacaktır.

Döviz kurunun denge fiyatından yüksek olması; örneğin P2 gibi bir seviyede
belirlenmesi halinde ise, ülke parasının değerinin azalması söz konusu olacaktır. Bu nedenle
ihracat artışı ve ithalat azalması gerçekleşecek böylece dış ticaret bilançosu fazla verecektir. Bu
durum da döviz miktarının fazlalaşmasıyla AB kadar bir döviz arzı fazlası oluşacaktır. Dövizin
böyle bol hale gelmesi ise, fiyatını düşürecek ve fiyat tekrar P seviyesine yani denge haline geri
dönecektir. Tabi tüm bu gelişmelerin piyasalara dışarıdan bir müdahale olmaması halinde
gerçekleşebileceğini de ifade etmek gerekir.
13.4. Alternatif Döviz Kuru Rejimleri

Döviz arz ve talebinin oluşumunu düzenleyen döviz kuru rejimleri, döviz ticaretinin tabi
olduğu kuralları tanımlamaktadır. Devletler tarafından döviz arz ve talebine müdahale edilmesi
ile döviz fiyatları da belirlenmektedir. Bu müdahalenin olup olmaması veya niteliğine göre de
döviz kuru rejimleri farklılaşmaktadır. Bu doğrultuda sabit kur rejimleri ve dalgalı kur rejimleri
olmak üzere uç noktaları temsil eden 2 temel döviz kuru rejiminden söz edilebilir.
13.4.1. Sabit Kur Rejimi

Sabit kur rejimi, döviz kurlarının ülkelerin merkez bankalarınca belirlendiği sistemdir.
Bu rejimde döviz kurlarının belirlenmesi döviz arz ve talebinin serbest bir şekilde piyasada
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işleyişine bırakılmamış olup, devlet tarafından belirli sınırlar arasında döviz kurunun
belirlenmesi söz konusudur.

Kurların belirlenen sınırların üstüne çıkması veya altına inmesi ihtimali karşısında
Merkez Bankası döviz rezervleri ile müdahalede bulunarak kurları eski oranlarına döndürür.
Tabi böyle bir durum için güçlü bir döviz rezervine sahip olunması birincil şartlardandır.

Eğer döviz kuru piyasada oluşacak normal kurun altında belirlenmiş ise, bu durumda
ulusal paranın aşırı değerlenmiş olması söz konusudur. Bu durumda ülke vatandaşları aynı
miktarda yerli para ile daha fazla yabancı mal ve hizmet satın alma imkanına sahiptirler.
Dolayısıyla devlet tarafından bir nevi ithalat sübvansiyonu uygulanmış olacaktır. Tersi
durumda, yani döviz kurunun serbest piyasada oluşacak normal kurun üstünde belirlenmesi
durumunda ise, ulusal paranın değeri düşecek, bu da ihracatın artmasına, yani ülkede üretilen
mal ve hizmetlerin fiyatlarının yabancı ülkelerde üretilen benzerlerine göre daha ucuza
satılmasına imkan sağlanmış olunacaktır.

Sabit kur rejimi uygulamada, ayarlanabilir kur sistemi olarak da nitelendirilen Bretton
Woods sistemi ve kambiyo denetimi olmak üzere 2 temel şekilde görülmektedir.

1944-1973 yılları arasındaki dönemde uygulanan Bretton Woods sisteminde ülkeler
ulusal paralarının değerini bir yabancı ülkenin parasına, altına ya da çeşitli para birimlerinden
oluşturulmuş olan bir sepete bağlamaktadır. Merkez bankaları da bu şekilde oluşan kurun sabit
kalması için döviz alım satımı yapma görevini üstlenmektedirler.

Kambiyo denetimi sisteminde ise; döviz kuru yine hükümetler tarafından belirlenmekte,
ancak farklı mal ve hizmet ithalat ve ihracatına göre tek bir döviz kuru yerine ikili veya çoklu
döviz kurları uygulanmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafından tercih edilen bu
sistemde, dış ticaret fazlası yaratabilmek amacıyla ihraç edilen mal ve hizmetlere yüksek döviz
kurları uygulanmakta; ithalatı azaltmak ve böylece yurtdışına değer akışını engellemek için de
mal ve hizmet ithalatına karşı düşük döviz kurları uygulanmaktadır. Bu sistem özellikle
ödemeler bilançosu açık veren ülkelerce tercih edilmekte olan bir sistem olmuştur.
13.4.2. Dalgalı Kur Rejimi

Değişken kur rejimi veya esnek kur rejimi olarak da adlandırılabilen dalgalı kur
rejiminde döviz kurlarının belirlenmesi döviz arz ve talebine bırakılmaktadır. Dolayısıyla döviz
kurlarının belirlenmesi üzerinde herhangi bir devlet müdahalesi söz konusu olmamaktadır.

Devlet müdahalesi olmadığı için piyasalarda döviz arzı sabitken döviz talebinde olası
bir artış olması halinde döviz kuru yükselmekte ve ulusal para değer kaybetmektedir. Bu
nedenle ihracat artarken ithalat pahalılaşarak azalmaktadır. Döviz talebi sabitken döviz arzında
bir artış olması ise ulusal parayı değerli hale getirerek ihracatın azalması ve ithalatın artması
sonucunu vermekte, bu nedenle de dış ticaret açıklarında bir artış yaşanmaktadır.
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Dolayısıyla görüldüğü gibi dalgalı kur rejiminde ödemeler dengesi döviz kurları
aracılığı ile sağlanmaktadır. Bretton Woods sisteminin 1973 sonrası çöküşü ile yaygınlaşan bu
sistem; zamanla farklı modellerde uygulanmaya başlamış, devletlerin tamamen müdahalesiz
kalmaya sıcak bakmamaları söz konusu olmuştur. Bu doğrultuda dalgalı kur rejimlerinin,
serbest kur rejimleri, kontrollü dalgalanma ve kirli dalgalanma gibi örnekleri çıkmıştır.
Serbest kur rejimlerinde, merkez bankaları veya devletçe döviz kurlarının oluşumuna
hiçbir müdahale yapılmamakta olup, devlet uzun dönemde kurların gelişme trendlerini hiçbir
şekilde etkilememektedir.

Kontrollü dalgalanma rejimlerinde ise, kurların uzun dönem dengesi civarındaki
sapmalarına devlet tarafından müdahale edilmesi söz konusu olmaktadır. Böylece kur
düzeyindeki geçici sapmalara bağlı olarak oluşan döviz hareketleri devlet tarafından frenlenmiş
olmaktadır.

Kirli dalgalanma ise döviz kurlarını uzun dönem dengesinden koparan müdahaleler
olup, devletler istihdamı artırmak veya enflasyonu kontrol etmek istediklerinde bu yola
başvurmaktadırlar.

Uygulamalar

•
•

Avrupa Birliği’nin para politikalarını değerlendiriniz.

Türkiye’nin döviz kuru rejimini değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları

•
•

Günümüzdeki uluslararası para sistemleri nelerdir?
Döviz piyasalarının fonksiyonları nelerdir?

361

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde uluslararası para piyasalarının tarihsel gelişimi, günümüzdeki uluslararası
para politikası uygulamaları, döviz piyaları ve döviz rejimleri konuları öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları

1. Ulusal paraların birbirine çevrilmesini ve dolayısıyla uluslararası ödemelerin
yapılmasını sağlayan sisteme aşağıdakilerden hangisidir?
a. Döviz sistemi

b. Dış ticaret sistemi

c. Uluslararası para sistemi
d. Rezerv para sistemi

e. Özel çekme hakkı sistemi
2.

1870-1930’lu yıllar arasında uygulanan uluslararası para sistemi aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Bimetal para sistemi

b. Altın para standartı

c. Dolar bazlı para sistemi
d. Bretton Woods sistemi

e. Karma uygulamalar sistemi
3.

Aşağıdakilerden hangisi altın para standardı ile ilgili söylenemez?
a. 1929 Dünya ekonomik buhranı sonrası tamamen terk edilmiştir.

b. Ülkeler arasında ticaretin serbest olmasını temel alır.

c. Ülkeler arasındaki ticarette sermayenin sınırsız hareketliliğinden yanadır.
d. Her ülkenin ulusal parası belirli bir miktar altınla tanımlanır.
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e. Sistemde para arzı altın arzından bağımsızdır.
4. Bretton Woods sisteminde rezerv para aşağıdakilerden hangisidir?
a. Gümüş

b. Pound
c. Dolar
d. Mark
e. SDR

5. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde uygulanmakta olan uluslararası para sistemlerinden
birisidir?
a. Esneklik kazandırılmış sabit kur sistemi

b. Altın standartı sistemi

c. Bretton Woods sistemi
d. Bimetal para sistemi
e. Rezerv para sistemi

6. Aşağıdakilerden hangisi döviz kapsamında değerlendirilemez?
a. Döviz poliçeleri

b. Ödeme emirleri

c. Yabancı mevduat sertifikaları
d. Yabancı banka mevduatları
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e. Efektif para
7.

Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasalarının özelliklerinden biri değildir?
a. Giriş çıkış serbestliği

b. Döviz piyasaları yerel piyasalardır.

c. Piyasalardaki değişmelerden tarafların anında haberdar olabilmesi
d. Merkez bankaları döviz piyasalarında yer alabilir.
e. Çok sayıda alıcı satıcı

8.

Dövizin ucuz olduğu piyasalardan alınıp pahalı olduğu piyasalarda satılmasına ne
denir?
a. Spekülasyon

b. Döviz kuru
c. Arbitraj

d. Açık döviz kuru
e. Stagnasyon
9.

Döviz piyasasında döviz arz ve talebinin dengeye gelmesiyle aşağıdakilerden hangisi
oluşur?
a. Döviz arbitrajı

b. Döviz kredisi

c. Future işlemleri
365

d. Döviz kuru

e. Döviz spekülasyonu
10. Bir ulusal paranın değerinin, resmi bir kararla diğer ülkelerin paraları karşısında
değerinin artırılmasına ne denir?
a. Arbitraj

b. Devalüasyon
c. Stagflasyon

d. Spekülasyon
e. Revalüasyon

Cevaplar

1) c 2) b 3) e 4) c 5) a 6) e 7) b 8) c 9) d 10) e
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14. İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA

367

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. İktisadi Büyüme

14.2. İktisadi Kalkınma

368

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

•
•

İktisadi büyümenin kaynakları nelerdir? İktisadi büyümeyi belirleyen etkenler nelerdir?

İktisadi kalkınma modelleri nelerdir?

369

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İktisadi büyümenin tanımı
ve önemi

İktisadi büyüme kavramını
öğrenebilmek ve iktisadi
büyümeyi belirleyen
faktörleri kavrayabilmek.
İktisadi büyüme modellerini
öğrenebilmek.

İktisadi büyüme modelleri

İktisadi kalkınma ve iktisadi
kalkınma teorileri

İktisadi kalınma kavramını,
iktisadi kalkınma modelleri
ve teorilerini kavrayabilmek.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Okuyarak, Araştırarak.

Okuyarak, Araştırarak.

Okuyarak, Araştırarak, Fikir
Yürüterek ve Tartışarak.
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Anahtar Kavramlar

•
•

İktisadi büyüme

İktisadi kalkınma
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Giriş

Bir ekonomide belirli bir dönemde mal ve hizmet üretim kapasitesinde ortaya çıkan
artışı ifade eden iktisadi büyüme, ülke vatandaşlarının yaşam standartlarını artırdığı gibi,
uluslararası alanda ülkelerin güçlü bir öge olarak ön plana çıkmalarına da imkan tanımaktadır.
Bu nedenle ülkeler mevcut üretim kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak kısa dönemde elde
edebilecekleri en yüksek iktisadi büyümeyi sağlamaya çalışmakta; uzun dönemde ise iktisadi
büyüme sağlayacak üretim artışına kaynak olan üretim girdilerinin; yani teknolojik seviye,
emek, sermaye, doğal kaynaklar ve müteşebbis unsurlarının gerek niteliksel gerekse niceliksel
açıdan daha fazla miktarda ve daha verimli olarak kullanılabilmesine yönelik politikalar
belirlemeye çalışmaktadırlar.

Bu ünitenin ilk kısmında iktisadi büyüme detaylı olarak ele alınacaktır. İlk olarak
iktisadi büyümenin tanımı ve önemine değinilecek, bunun yanında iktisadi büyümenin
kaynakları ve iktisadi büyümeyi belirleyen etkenler olarak emek, sermaye, doğal kaynaklar ve
teknolojik gelişme ele alınacaktır. Daha sonra iktisadi büyüme modelleri ayrıntılı olarak
değerlendirilecektir. Bu çerçevede Klasik büyüme teorisi, Keynesyen büyüme teorisi, HarrodDomar modeli ve Neo-Klasik büyüme teorileri bağlamında Solow öncesi dönem ve Solow
modeli ile, son dönemde ortaya çıkan içsel büyüme teorileri incelenecektir.
Bu ünitenin ikinci kısmında iktisadi kalkınma detaylı bir şekilde ele alınacaktır. İlk
olarak iktisadi kalkınmanın çeşitli tanımlarına değinilecek ve az gelişmişlik sorunu
çerçevesinde önemi üzerinde durulacaktır. Daha sonra az gelişmiş ülkelerin, ekonomik olarak
geri kalmalarının hem bir nedeni, hem de sonucu olan ekonomik, demografik ve sosyo-kültürel
özellikleri üzerinde durulacaktır. Az gelişmiş ülkelerin iktisadi olarak kalkınmalarını
engelleyen çeşitli unsurlar da ele alındıktan sonra, son olarak iktisadi kalkınma teorileri
çerçevesinde dengeli ve dengesiz kalkınma modelleri ile Rostow’un aşamalı kalkınma modeli
ele alınacaktır.
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14.1. İktisadi Büyüme

Bir ekonomide belirli bir dönemde mal ve hizmet üretim kapasitesinde ortaya çıkan
artışı ifade eden iktisadi büyüme, ülke vatandaşlarının yaşam standartlarını artırdığı gibi,
uluslararası alanda ülkelerin güçlü bir öge olarak ön plana çıkmalarına da imkan tanımaktadır.
Bu nedenle ülkeler mevcut üretim kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak kısa dönemde elde
edebilecekleri en yüksek iktisadi büyümeyi sağlamaya çalışmakta; uzun dönemde ise iktisadi
büyüme sağlayacak üretim artışına kaynak olan üretim girdilerinin; yani teknolojik seviye,
emek, sermaye, doğal kaynaklar ve müteşebbis unsurlarının gerek niteliksel gerekse niceliksel
açıdan daha fazla miktarda ve daha verimli olarak kullanılabilmesine yönelik politikalar
belirlemeye çalışmaktadırlar.

İktisadi büyümenin detaylı olarak ele alınacağı bu ünitede ilk olarak iktisadi büyümenin
tanımı ve önemine değinilecek, bunun yanında iktisadi büyümenin kaynakları ve iktisadi
büyümeyi belirleyen etkenler olarak emek, sermaye, doğal kaynaklar ve teknolojik gelişme ele
alınacaktır. Daha sonra iktisadi büyüme modelleri ayrıntılı olarak değerlendirilecektir. Bu
çerçevede Klasik büyüme teorisi, Keynesyen büyüme teorisi, Harrod-Domar modeli ve NeoKlasik büyüme teorileri bağlamında Solow öncesi dönem ve Solow modeli ile, son dönemde
ortaya çıkan içsel büyüme teorileri incelenecektir.
14.1.1. İktisadi Büyümenin Tanımı ve Önemi

Bir ülkede yaşayan bireylerin uzun dönemde ekonomik olarak daha iyi bir duruma
gelmelerinin en etkili yolu olan iktisadi büyüme; iktisadın bir bilim olarak ele alınmasından
itibaren birçok iktisatçı tarafından incelenen ve hakkında teoriler oluşturulan önemli bir
konudur.
İktisadi büyüme en genel anlamı ile, bir ekonomide belirli bir dönemde mal ve hizmet
üretim kapasitesinde ortaya çıkan artıştır. Bir ülkenin kendi vatandaşlarının yaşam
standartlarını artırma yeteneği, o ülkenin uzun dönemde ekonomik büyüme oranına bağlıdır.
Uzun bir zaman dilimi göz önüne alındığında, farklı ülkelerin ekonomik büyüme oranlarındaki
küçük farklılıklar, ortalama bir vatandaşın geliri açısından çok büyük farklılıklara
dönüşebilmektedir.
Tüm dünya ekonomilerinin sahip oldukları kaynaklar ölçüsünde elde edebilecekleri bir
büyüme düzeyi vardır. Emek, sermaye ve doğal kaynaklar gibi üretim faktörlerinin hiç israf
edilmeden en rasyonel şekliyle bir bütün halinde üretim sürecine kanalize edilmesiyle elde
edilebilecek üretim seviyesi potansiyel büyüme oranını vermektedir. Ancak şunu da belirtmek
gerekir ki; çoğu zaman ekonomiler için gerçekleşen (fiili) büyüme oranı, potansiyel büyüme
oranı ile denk düşmemektedir. Kaynakların yanlış kullanımı veya israfa konu olması, sel, afet,
deprem vb. olağanüstü sorunlar veya yanlış ekonomik tercihler gibi nedenlerden kaynaklanan
bu durum, ülkelerin farklı büyüme oranlarına sahip olmalarına ve aralarındaki ekonomik seviye
farkının da artmasına neden olmaktadır.
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Günümüzde gelişmiş ülkelere ya da dünyaya yön veren lider ülkelere bakıldığında, bu
ülkelerin ekonomik açıdan önemli bir seviyeyi yakalamış ülkeler olduğunu görürüz. Bu durum
bu ülkelerin özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında geçen süreçte yaşadıkları yüksek oranlı
büyümelerden kaynaklanmaktadır. Ekonomik olarak belli bir seviyeyi aşan bu ülkeler, bu
ekonomik gelişmişliği askeri, teknolojik, sosyal vb. alanlara da yansıtmaktadırlar. Dolayısıyla
belli bir dönem boyunca istikrarlı bir şekilde sürdürülebilen yüksek oranlı büyüme oranları,
diğer alanlar için de bir itici güç haline gelmektedir. Bu nedenle iktisadi büyüme ülkeler için
çok önemli bir unsurdur. Ülkeler, vatandaşlarına daha iyi bir yaşam ortamı sunabilmek ve
uluslararası alanda söz sahibi olabilmek için iktisadi büyümelerini yükseltmeye yönelik
önlemler almaya çalışmaktadır. 5
İktisadi büyümeye yönelik olarak artan bu ilgi, beraberinde ülkelerin iktisadi
politikalarını da buna göre düzenlemelerine, dış ticaretle ilgili uygulamalarına ve ekonomik
hayatın her alanına yansımaktadır.
İktisadi büyüme ile ilgili tarihsel açıdan belirtilmesi gereken bir nokta ise; ekonomilerin
büyümesinin tarihin her döneminde süreklilik arz eden bir olgu olmayıp, ancak son bir iki
yüzyılda ortaya çıktığı ve önem kazanmaya başladığıdır. Öyle ki, dünya ekonomileri 1700’lü
yıllara kadar büyüme olgusuna büsbütün yabancıdır. Üretimin daha çok tüketim maddeleri
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak tarım ağırlıklı olmak üzere geleneksel bir biçimde
yapıldığı bu döneme kadar geçen süreçte ekonomik büyüme olgusuna bu kadar özen
gösterilmemesi de normaldir.
Modern ekonomik büyümenin ortaya çıkışı ise 19. yüzyıl ile birlikte sanayi devrimi ve
sonrasında fabrika temelli üretime geçilmesi ile olmuştur. Artan üretimin ulusal pazarlar
yanında uluslararası pazarları da geliştirmesi ve genişletmesi, ekonomik büyümeye olan ilginin
de artmasına neden olmuştur. Ülkelerin iktisadi büyüme oranları arttıkça, tarım sektörü
ekonomide hakim yapı olmaktan çıkmış, toplam gelirdeki payı ve buna bağlı olarak nüfusun
sektörde çalışan kısmı da azalmıştır. Ekonomik büyümenin yükselmeye başladığı ilk
aşamalarda sanayi sektörü hızlı bir gelişim göstermiş, daha sonraki aşamalarda hakim rolü
hizmetler sektörü üstlenmiştir.
İktisadi büyüme ile ilgili belirtilmesi gereken bir diğer önemli nokta; iktisadi
büyümenin + yönlü olabileceği gibi – yönlü de olabileceğidir. Buna göre bir ülke belirli bir
dönem için, örneğin 1 yıl için sayısal olarak mal ve hizmet üretimini artırıp (+) yönlü iktisadi
büyüme yaşayabileceği gibi; üretim miktarının ekonomik kriz vb. nedenlerle 1 yıl içinde
Bu noktada şunu da belirtmek gerekir ki; iktisadi büyüme ile bir sonraki ünitede işleyeceğimiz iktisadi
kalkınma birbirinden farklı olgulara işaret etmektedir. Buna göre iktisadi büyüme daha çok gelişmiş ülkeler için,
iktisadi kalkınma ise gelişmekte olan ülkeler için kullanılmaktadır. İktisadi büyüme daha çok GSMH ile ilgili bir
kavram olup, ülkenin sayısal olarak bir önceki yıla göre ürettiği nihai malların toplam değerindeki değişikliklerle
ilgilenir. İktisadi kalkınma ise bu sayısal büyümeden çok, o ülkenin kültürel, eğitim, sağlık, beslenme gibi
açılardan gelişmesine dikkat çekmektedir. İnsani Gelişim Endeksi gibi yaşın, eğitim yapısının, nüfusun belirleyici
olduğu endeksler belirlenerek bu endekslere göre ülkelerin kalkınmışlığını ve gelişmişliğini inceler.
5
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azalması da ihtimal dahilinde olup, bu durumda iktisadi büyüme (–) oranlarla gerçekleşmiş
olur. Dolayısıyla ülke ekonomisinin küçülmesi söz konusu olacaktır.
14.1.2 İktisadi Büyümenin Kaynakları

Bir ekonomide hasıla düzeyindeki artış, yani iktisadi büyüme artışı, ya mevcut kapasite
kullanımındaki artıştan ya da kapasite genişlemesinden kaynaklanmaktadır. Birinci durumdaki
hasıla artışı kısa dönemdeki iktisadi büyümeyi ifade ederken; ikinci durumdaki hasıla artışı ise
uzun dönemdeki büyümeye işaret etmektedir. Bu iki durum aşağıdaki şekil yardımıyla da
rahatlıkla görülebilir.
Ig

Ig

(A)
Kapasite Kullanım
Artışından Kaynaklanan
Büyüme

K

L

(B)
Kapasite Genişlemesinden
Kaynaklanan Büyüme

K

L

Cg

M

Cg

Şekil 14.1. Üretim Kapasitesi-Büyüme İlişkisi

Şeklin hem A, hem de B panelinde dikey eksende yıllık yatırım malı miktarı, yatay
eksende ise yıllık tüketim malı miktarı gösterilmiştir. A bölümünde ekonominin K noktasından
L noktasına gelmesi; kısa dönemli bir ekonomik büyümeyi, yani kapasite kullanım miktarı
artırılarak elde edilen bir büyümeyi ifade etmektedir. Kısa dönemin en önemli özelliği, üretim
ve hasıla artışını engelleyen mevcut kaynak miktarı ve teknolojik gelişme düzeyi gibi kısıtlar
nedeniyle üretim miktarının artırılmasının çok güç olmasıdır. Bu kısıtlar Üretim İmkanları
Eğrisi ile ifade edilmekte olup; bu eğri üzerindeki herhangi bir nokta ekonomide tüm
kaynakların en rasyonel bir biçimde kullanılması halinde elde edilebilecek tüketim ve yatırım
mallarının bileşimini ifade etmektedir. Grafikte K noktası gibi bir seviyede dengeye gelen
ekonomiler, kapasitelerini tam olarak kullanamıyor demektir. Dolayısı ile mevcut kaynakların
daha etkin kullanılmasıyla ekonominin L noktasına getirilmesine imkan verecek şekilde iktisadi
büyüme sağlanması kısa dönemde gerçekleştirilebilecek bir olaydır.
Uzun süreli büyüme ise ekonominin ancak mevcut kapasite kullanım miktarının
artırılması ile, yani üretim imkanları eğrisinin daha üst seviyelere çıkarılması ile mümkün
olabilir. Şeklin B kısmında görüldüğü gibi, L noktası gibi üretim faktörlerinin en rasyonel
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şekilde kullanıldığı bir ekonomide, iktisadi büyümenin çoklaştırılması, yani M noktası gibi
daha yüksekte bir noktaya çıkılması, ancak kullanılan mevcut kapasite miktarının artırılması ile
mümkün olabilir. Teknolojik gelişmenin artırılması, işgücünün sayıca artması veya niteliksel
olarak daha vasıflı hale gelmesi, yeni doğal kaynakların bulunması vb. yollarla olabilecek bu
değişim ise, kısa dönem de gerçekleştirilebilecek bir olay olmayıp, ancak uzun dönemde hayata
geçirilebilir. Uzun dönemde meydana gelebilecek bu büyümenin kaynakları aşağıda detaylı
olarak incelenecektir.
14.1.3. İktisadi Büyümeyi Etkileyen Faktörler

Milli gelirde ve buna bağlı olarak kişi başına düşen gelirde meydana gelen önemli ve
kalıcı artışları ifade eden iktisadi büyümeyi etkileyen birçok faktör vardır. Her ülkenin
kaynakları, sosyal ve ekonomik durumu farklı olduğu için tüm ülkelere yönelik olarak bu
faktörler açısından bir genelleme yapmak çok zorlayıcı ve genelleyici bir yorum olacaktır.
Ancak iktisadi büyümenin ancak üretim artışı ile sağlanabilecek olması, bu konuda iktisadi
büyüme sağlayan faktörler konusunda bazı ortak noktalar bulunmasına imkan tanımaktadır.
Buna göre üretim fonksiyonunu oluşturan unsurlarda yaşanacak bir gelişim ve artış,
beraberinde iktisadi büyümeyi de getirecektir.
Belli bir dönem ve teknik bilgi düzeyinde, belirli bir miktarda mal ve hizmet
üretebilmek için kullanılacak girdilerin miktarını ve bu girdilerle elde edilebilecek maksimum
üretim miktarını gösteren fonksiyona üretim fonksiyonu denmektedir. Makro düzeyde ele
alınacak bir üretim fonksiyonu şu şekilde belirtilebilir:
Q = f (N, L, K, E, T)
Bu fonksiyonda; Q toplam üretim miktarını, N doğal kaynakları, L işgücünü, K
sermayeyi, E girişimciyi, T ise teknolojiyi ifade etmektedir. Buna göre iktisadi büyümeyi
sağlayacak olan üretim artışının gerçekleşmesi ancak bu üretim faktörlerinin miktar veya
verimliliğinde yaşanacak bir gelişme ile sağlanabileceği için, bu girdiler aynı zamanda iktisadi
büyümenin kaynakları da olmaktadır. Şimdi bu girdilerin iktisadi büyüme oluşturabilme
potansiyellerini tek tek ele alalım.
14.1.3.1. Emek

Üretim sürecine hem bedensel hem de zihinsel olarak katılmakta olan emekte
yaşanabilecek bir artış üretimi artırarak iktisadi büyüme sağlanmasına da imkan verebilecektir.
Buna göre emek faktöründe yaşanabilecek bir artış iki şekilde olabilmektedir.
Bunlardan birincisi işgücünün en önemli kaynağı olan nüfusun zamanla artması ve
dolayısıyla çalışabilir işgücünün de artmasına imkan vermesidir. Bunun dışında dışarıdan
yaşanabilecek göç vb. unsurlar da işgücünü sayısal olarak artırabilecektir. Aynı şekilde üretime
katılmayanların çalışma hayatına katılması da üretim sürecindeki emeğin artmasına neden
olacaktır. Bu durumda etkin olarak kullanılmayan emek faktöründen daha rasyonel
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yararlanılması söz konusu olmaktadır. Emek gücünü oluşturan nüfusta sayısal bir artış
olmamasına karşın; çalışma saatlerinin artırılması da emek girdisinin miktarının artması ile
eşdeğer bir sonuç yaratacak ve dolayısıyla üretimi, beraberinde de iktisadi büyümeyi
sağlayabilecektir.
Emeğin üretim sürecinde daha önemli bir pozisyon kazanması veya artmasının bir
diğer şekli ise emek verimliliğinin artmasıdır. Emek miktarı veya çalışma saatleri aynı
kalmasına karşın emeğin verimliliğinde eğitim yoluyla, daha iyi makineler kullanılmasıyla, iş
planlamasının daha iyi yapılmasıyla veya benzeri yöntemlerle sağlanacak bir artış da üretimi
artıracak ve iktisadi büyümeye olumlu yansıyacaktır.
14.1.3.2. Sermaye

Üretim sürecinde kullanılan makine, teçhizat, bina, fabrika vb. daha önceden üretilmiş
mal stoklarının tümüne birden sermaye denmektedir. Emek miktarı sabit bir halde iken, toplam
sermaye ve işçi başına düşecek sermaye miktarında yapılacak bir artış beraberinde üretim
miktarını da artıracaktır. Sermaye miktarının artırılması için yeni yatırımlar yapılması
gerekmektedir. Bu ise ancak tasarrufların artırılması ile mümkün olabilecek bir durumdur.
Dolayısıyla yapılan cari yatırımlar sonucu elde edilecek gelirin tasarruf edilerek yeni
yatırımlara ve sermaye artışına çevrilmesi, üretim artışı için olduğu kadar iktisadi büyüme için
de önem arz etmektedir.
14.1.3.3. Doğal Kaynaklar

Petrol, demir, kömür gibi yer altı kaynakları ile; toprak, su, orman gibi yer üstü
zenginliklerinden oluşan doğal kaynaklarla iktisadi büyüme arasında doğru orantılı bir ilişki
vardır. Buna göre zengin doğal kaynaklara sahip olan ülkeler için iktisadi büyümenin daha
rahat sağlanacağı; doğal kaynakları açısından sıkıntılı olan ülkelerin ise iktisadi büyüme
konusunda daha büyük sıkıntılarla baş etmek zorunda kalacakları belirtilmektedir. Ancak
zengin doğal kaynaklara sahip olan bir ülkenin bunu iktisadi büyümesine olumlu olarak
yansıtabilmesinin, ancak bu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanması halinde mümkün
olacağını da belirtmek gerekir.
Buna göre daha iyi üretim yöntemlerini kullanarak aynı miktarda ürünü daha az doğal
kaynakla üretmek veya daha yüksek miktarda doğal kaynak kullanarak üretim miktarını
artırmak; son aşamada iktisadi büyümeyi de beraberinde artırmaya imkan tanıyacaktır.
14.1.3.4. Girişimci

Üretim faktörlerini bir araya getirip, uyumlu bir şekilde üretime yönelten girişimci,
Joseph A. Schumpeter’in dinamik girişimci kavramıyla daha da önem kazanmıştır. Sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçişi sağlayan dinamik girişimciler, bilgi toplumunda ekonomik
büyüme sürecinin de çok önemli bir unsuru olmuştur.
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14.1.3.5. Teknolojik Gelişme

Mal ve hizmet üretiminde, kaynaklar artırılmasa dahi, mevcut teknolojinin ilerletilmesi
ve daha gelişmiş yöntemlerin kullanılması, yönetişim, pazarlama ve organizasyon tekniklerinde
sağlanabilecek yenilik ve gelişmelerle de üretim artışı sağlanabilecek, dolayısıyla iktisadi
büyüme artırılabilecektir. Örneğin tarımda atın ilk defa zirai üretimde kullanılmaya başlanması
nasıl bir tarım devrimine yol açtıysa; ya da buhar makinesi nasıl sanayi devriminin gelişimine
yardımcı olduysa; yeni teknolojik icatlarla birlikte üretim miktarının da artırılması o kadar
kolaylaşacaktır. Aynı zamanda artan teknolojik gelişim diğer üretim faktörlerinin de daha
verimli kullanılmasına imkan tanıyarak çok yönlü bir artış yaşanmasına neden olacaktır.
14.1.4. İktisadi Büyüme Modelleri

İktisat biliminde klasik iktisatçılardan başlayarak keynesyen iktisada ve daha sonra
Neo-klasiklere kadar birçok büyüme modeli tartışılmış; son dönemlerde ortaya çıkan yeni
büyüme modelleri ile birlikte İktisadi büyümeye yönelik teorik tartışmalar ve büyüme
modelleri derinlik kazanmıştır.
14.1.4.1. Klasik Büyüme Teorisi

Klasik büyüme teorisi temel olarak büyüme konusunda nüfus artışının etkilerine dikkat
çekmiş ve ekonominin geliştikçe nüfusun da artacağını iddia etmiştir. Adam Smith, Robert
Malthus ve David Ricardo gibi bu konuların öncüleri, büyüme teorilerini Malthus’un nüfus
hakkındaki görüşleri ve Ricardo’nun azalan verimler kanununa dayandırmıştır. Buna göre,
nüfus artışı ile ekonomide sınırlı kaynaklar arasında sürekli bir çatışma var olacaktır.
Dolayısıyla yüksek nüfus artışı nedeniyle sınırlı kaynaklar tükenmeye başlayacak ve bu
nedenle iktisadi büyüme de duracaktır. Nüfus artışı gıda maddelerinin de artırılmasını zorunlu
kılacak, ancak bunun için daha az verimli olan toprakların üretim ve ekime açılması nedeniyle
gıda maddelerinin maliyeti de yükselecektir. Gıda mallarının maliyetlerinin artması fiyatlarının
da artmasına neden olacak; aynı zamanda toprak sahipleri de toprağa olan talebin artması ile
toprağın kirasını artırınca fiyatlar iyice yükselecektir.
Gıda mallarının fiyatlarında yaşanan bu artış ücretlerin de artırılması sonucunu
doğuracaktır. Çünkü aynı miktarda gıda malzemesini alabilmek için emekçiler daha fazla gelire
ihtiyaç duyacaktır. Bu durum üretim sonucu elde edilecek gelirden ücret ve toprak rantına
ayrılan payın artması; iktisadi büyümenin en önemli kaynağı olan yatırımların yapılabilmesi
için gerekli olan tasarrufları oluşturan müteşebbislerin karının da azalmasına yol açacak ve
iktisadi büyüme bu yolla engellenmiş olacaktır. Ayrıca Malthus’un nüfus kanununa göre nüfus
geometrik bir şekilde artarken, gıda malları aritmetik bir şekilde artacak ve sonuçta nüfus
artışına göre çok daha az artan gıda malları daha da pahalı hale gelecek ve bu durum nüfusun
da azalması ile sonuçlanacaktır.
Tüm bu anlatılanlar klasik iktisatçıların kötümser yaklaşımlarının açıkça bir
göstergesidir. 1770’li yıllar için oluşturulmuş olan bu görüşler; hem teknolojide yaşanacak
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gelişmeleri, hem de sağlık ve tıp alanı ile gıda malları üretiminin daha ileri üretim teknikleri ile
artırılacak olmasını öngörememiştir. Sadece ilk sistematik büyüme teorisi olması açısından
önem taşıyan klasik büyüme teorisi, geleceği görememekle tutarlı bir model olamamış ve
gerçek hayattaki gelişmelerden uzak kalmıştır.
14.1.4.2. Keynesyen İktisatta İktisadi Büyüme

Keynes, iktisadi büyüme sağlayacak üretim artışı için efektif talebi artırmaya yönelik
politikaların uygulanmasını önermiştir. Buna göre özel kesim ile kamu kesiminin harcamalarını
artıracak olan politikalar, aynı zamanda istihdam ve üretim düzeyini de artıracaktır. Bu da
iktisadi büyümenin artması anlamına gelmektedir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Keynes
bu görüşlerini kısa dönem için ifade etmiş, uzun dönem iktisadi büyümesine yönelik herhangi
bir öngörü sunmamıştır.
14.1.4.3. Harrod-Domar Modeli

İngiliz iktisatçı Roy Harrod ve Amerikalı İktisatçı Evsey Domar; ayrı ayrı ve
birbirinden bağımsız olarak benzer sonuçlara ulaştıkları ve Keynesyen modelin devamı olarak
nitelendirilebilecek bir iktisadi büyüme modeli geliştirmişlerdir. Milli gelir (Y), emek (L) ve
sermaye stoku (K) arasındaki ilişkileri analiz etmek üzere geliştirilen bu model yatırımların
kapasite artırıcı etkisini incelemektedir. Buna göre yatırımların ekonomi üzerinde biri çarpan
etkisi sonucu milli geliri artırması ve diğeri ülkenin üretim kapasitesini artırması şeklinde 2
sonucu olduğu ortaya çıkmıştır. Marjinal tasarruf eğilimi ve sermaye hasıla katsayısı
kavramlarına dayanarak ekonomik büyümenin hızının belirlendiği bu modelin temel
varsayımları şunlardır:
- Üretim sürecinde emek ve sermaye olmak üzere 2 üretim faktörü vardır. Büyüme artışı emek
ve sermaye miktarının artması ile söz konusu olabilmektedir. Modelin üretim fonksiyonu;
Y= f (K,L) şeklindedir.

- Milli gelir ve ekonomi dengede kabul edilmektedir. Dolayısıyla tasarruf yatırım eşitliği söz
konusu olup, tasarruf ve yatırımlar aynı dönemin geliri ile ilişkilidir.
- Büyüme tasarrufların fonksiyonudur.

- Yatırımlar iktisadi büyüme sürecinde temel itici güçtür.

Bu modele göre iktisadi büyümenin gelişimi şu şekilde olmaktadır:

Ekonomide dengenin kurulabilmesi için tasarrufların yatırımlara eşit olması
gerekmekte; bu durumda ekonomi elde edilen gelirin ne kadarının tasarruf edileceğini gösteren
marjinal tasarruf eğilimi ve bir birimlik yatırımın sağladığı üretim artışını ifade eden sermaye
hasıla katsayısı tarafından belirlenen oranlarda büyümektedir. Dolayısıyla iktisadi büyüme
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oranı olan ∆Y / Y, s (marjinal tasarruf eğilimi) ve k (sermaye hasıla katsayısı) ile
tanımlandığında büyüme s / k kadar olmaktadır. Böylece;

∆Y
Y

=

s
k

olmaktadır. Bu eşitlikte Y milli geliri, ∆Y ise milli gelirde meydana gelen değişikliği
ifade etmektedir. Bu iki ifadenin birbirine oranlanması ile iktisadi büyüme oranı ortaya
çıkmaktadır.
Harrod-Domar modelinin işleyişine göre, ekonomide meydana gelecek bir yatırım
artışı; yatırım mallarının miktarı ile birlikte üretim kapasitesini de artıracaktır. Bu özelliği ise
sermayenin verimliliğine bağlı olmaktadır. Bu durum aşağıdaki şekilde formüle edilebilir:
∆Y= I . Q

Bu eşitlikte ∆Y üretim kapasitesindeki artışı, I yapılan yatırımı, Q ise sermayenin
verimliliğini ifade etmektedir. Ekonominin tam istihdam düzeyinde olduğu ve tasarrufların
yatırımlara eşit olduğu durumda; yani
I = S iken, buradan tasarruf fonksiyonu S =sY olarak gösterilirse;
∆Y = I . Q
∆Y = SY . Q şeklinde olmaktadır. Eşitliğin her 2 tarafı Y’ye bölünür ise;
∆Y
Y

=

SY . Q
Y

sonucuna ulaşılmaktadır. Bu son eşitliğin ∆Y / Y tarafı iktisadi büyüme hızını, S . Q tarafı ise
büyüme hızının marjinal tasarruf eğilimi ile sermayenin verimliliğine bağlı olduğunu ifade
etmektedir. Sermayenin verimliliği,
Q

=

Olduğuna göre;

l

k
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∆Y
Y

∆Y
Y

= S.Q

= S.

∆Y
Y

=

l

k

s

k

elde edilmektedir. Dolayısıyla eşitlikte de görüldüğü gibi iktisadi büyüme oranı marjinal
tasarruf eğilimi ve sermaye hasıla oranına bağlı olmaktadır. Marjinal tasarruf meyli ne kadar
büyük ve sermaye hasıla oranı ne kadar küçük ise iktisadi büyüme hızı da o ölçüde büyük
olmaktadır.
14.1.4.4. Neo-Klasik Büyüme Teorisi

Neo-klasik büyüme teorileri Solow öncesi ve sonrası şeklinde ikili bir tasnifle
açıklanabilir.
14.1.4.4.1. Solow Öncesi Dönemde Neo-Klasik Büyüme Teorisi

Solow öncesi dönemde ekonomik dengenin asıl kaynağı olarak yatırımlar görülmüştür.
Yatırımların ise tasarruf miktarlarınca belirleneceği ifade edilmiştir. Üretim faktörü olarak
sadece emek ve sermayenin kabul edildiği bu dönemde, denge halindeki bir ekonomide iktisadi
büyümeyi tetikleyebilecek tek unsur olarak nüfus artışı ön plana çıkarılmıştır.
Teknolojinin dışsal bir değişken olarak kabul edildiği ve beşeri sermayeye de hiç
değinilmeyen bu model 1950’lere kadar popülerliğini korumuştur.
14.1.4.4.2. Solow Dönemi Neo-Klasik Büyüme Teorisi

Robert Solow 1956 yılında yayınladığı “İktisadi Büyüme Teorisine Bir Katkı” isimli
çalışması ile büyüme literatüründe bir çığıra yol açmıştır. Solow modelinde iktisadi büyümede
emek ve sermaye faktörleri yanında teknolojik değişim de fonksiyona dahil edilmiş ve
teknolojik değişimin iktisadi büyümedeki etkisi gösterilmiştir. 1900’lü yılların başından
ortasına kadar Amerika ekonomisinin büyüme performansını inceleyerek oluşturulan bu
381

modelde, üretim artış hızının kullanılan üretim faktörlerinin artış hızından daha yüksek olduğu
sonucuna varan Solow; bunun da dışsal bir faktör olarak belirtilmekte olan teknolojik ilerleme
değişkeninden kaynaklandığı ispatlamıştır. Böylece uzun dönemde iktisadi büyümenin temel
kaynağının teknolojik değişim olduğu ifade etmiştir.
Bu modelde neden bütün ülkelerin aynı düzeyde zengin olmadığı sorusu da
cevaplanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda; yatırım oranlarındaki farklılıklar, nüfus artış hızının
farklılığı ve teknolojideki dışsal farklılıkların kişi başına gelirde farklılıklara yol açtığı ifade
edilmiştir.
Daha sonraki dönemde Solow modeli özellikle teknolojik değişimi bir dışsal değişken
olarak nitelendirmesi yönünden eleştirilere uğramıştır. Bunun üzerine teknolojiyi içsel değişken
olarak kabul eden ve literatüre içsel büyüme teorileri olarak geçen yeni büyüme teorileri
sokulmuştur.
14.1.4.5. İçsel Büyüme Teorileri

İçsel büyüme teorilerinin cevap aradığı temel soru, gelişmiş ülkelerin büyüme
performanslarında önemli bir yeri olan teknolojik ilerlemelerin nereden kaynaklandığıdır.
Dolayısıyla teknolojik gelişmelerin ardında yatan ekonomik güçlerin ortaya çıkarılması
hedeflenmiştir.
Makro iktisat dersinde ayrıntılı olarak işlenecek olan içsel büyüme teorilerinin bazı öne
çıkanları kısaca şu şekilde açıklanabilir:
Lucas Modeli: bu modelde iktisadi büyüme performansının artışında fiziksel sermaye
dışında beşeri sermayenin de önemli payı olduğuna dikkat çekilerek, beşeri sermaye ön plana
çıkarılmaktadır. Dolayısıyla teknolojik gelişmeler yanında beşeri sermaye iktisadi büyümenin
asli kaynağı olarak kabul edilmiştir.
Barro Modeli: Barro ise teknolojik gelişmelerde ARGE faaliyetlerinin önemli olduğuna
dikkat çekmiştir. Buna göre ARGE faaliyetlerinin artırılmasına yönelik politikalar uygulayan
ülkelerin iktisadi büyümede başarılı sonuçlar elde edeceğini savunmuştur.
Romer Modeli: Bu modelde de teknolojik gelişme yanında beşeri sermayenin rolüne
dikkat çekilmekte ve üretim ve yatırım faaliyetleri yürütülürken yan bir ürün olarak ortaya
çıkan teknik bilginin önemine değinilmektedir. Buna göre bir firma tarafından üretilen teknik
bilgi “taşma etkisi” ile diğer firmalar tarafından da kullanılarak geliştirilmekte ve teknolojik
olarak sürekli bir gelişme içinde olunmaktadır. Bu durum da ülkelerin iktisadi büyümelerini
olumlu etkilemektedir.
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14.2. İktisadi Kalkınma

Ülkelerin az gelişmişlikten kurtularak yüksek gelir düzeylerine ulaşmaları, devletlerin
kurulduğu ilk zamanlardan günümüze kadar siyasi, sosyal ve ekonomik politikaların temel
amacı olmuştur. Günümüz dünyasında ülkelerin çoğunluğunu az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler oluşturmaktadır. Buna göre sanayileşme sürecini halen tamamlayamamış olan bu
ülkeler; kişi başına düşen gelir miktarını ve üretimi artırmanın yanı sıra iktisadi, sosyal ve
kültürel yapılarının da değiştirilmesi ve geliştirilmesi için iktisadi kalkınmalarına imkan
tanıyacak politikalar uygulamaktadır.

İktisadi kalkınma konusunun ele alınacağı bu ünitede, ilk olarak iktisadi kalkınmanın
çeşitli tanımlarına değinilecek ve az gelişmişlik sorunu çerçevesinde önemi üzerinde
durulacaktır. Daha sonra az gelişmiş ülkelerin, ekonomik olarak geri kalmalarının hem bir
nedeni, hem de sonucu olan ekonomik, demografik ve sosyo-kültürel özellikleri üzerinde
durulacaktır. Az gelişmiş ülkelerin iktisadi olarak kalkınmalarını engelleyen çeşitli unsurlar da
ele alındıktan sonra, son olarak iktisadi kalkınma teorileri çerçevesinde dengeli ve dengesiz
kalkınma modelleri ile Rostow’un aşamalı kalkınma modeli ele alınacaktır.
14.2.1. İktisadi Kalkınma: Tanımı ve Önemi

İktisadi kalkınma kavramını tanımlamadan önce, çoğu kez bu kavramla karıştırılmakta
sanılan iktisadi büyüme olgusunu açıklamak faydalı olacaktır. Buna göre bir önceki bölümde
gösterildiği gibi iktisadi büyüme; bir ülkede üretim kapasitesinin, üretimin ve dolayısıyla milli
gelirin artırılmasını ifade eder. Buna göre bir ülkenin kişi başına düşen reel gelirinin bir yıldan
diğer yıla artması halinde söz konusu ülkenin ekonomik açıdan büyüdüğü kabul edilir. Bu
büyüme aynı zamanda ilgili ülkedeki üretim olanaklarının ne kadar arttığını ve dolayısıyla,
üretim imkanları eğrisinin bir önceki yıla göre ne kadar sağa kaydığını ifade etmektedir. Bu
yönüyle iktisadi büyüme olgusu sayısal bir anlam ifade etmekte ve ülkede üretilen mal ve
hizmet miktarındaki artışa paralel olarak kişi başına düşen milli gelirin artış oranını
göstermektedir.
İktisadi kalkınma ise iktisadi büyümenin yanında söz konusu ekonominin iktisadi ve
sosyo-kültürel yapısında meydana gelen değişimleri de içermektedir. Bu doğrultuda iktisadi
kalkınma; bir ülkede fert başına düşen milli gelirdeki artış oranı yanında, aynı zamanda
ekonomide üretim faktörlerinin etkinlik derecesi ile sanayinin ülke ekonomisi ve ihracatı
içindeki payının artması gibi ekonomideki yapısal değişmelerle ilgili olduğu gibi, aynı zamanda
söz konusu ülkenin sosyal (doğum artış oranı, kentleşme oranı vb.) ve kültürel (okullaşma
oranı, sanat faaliyetleri vb.) yapısının iyileşmesi ile de ilgilidir.
İktisadi büyüme ülke ekonomileri için sayısal-nicel anlamda büyümeyi ifade ederken,
iktisadi kalkınma ise bu sayısal büyümeyi de içermesinin yanında yaşam standardını iyileştiren
ve sayı ile ölçülemeyen değişme ve gelişmeleri de kapsamaktadır. Bir örnek ile ifade edilecek
olursa; büyüme bir çocuğun boyunun1 yılda 4 cm uzamasını ifade ediyorsa, kalkınma ve
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gelişme ise bu boy uzamasının yanında davranışlarında, becerilerinde, yetenek ve zekasında
meydana gelen gelişimi de içermektedir denilebilir.
İktisadi büyüme ve iktisadi kalkınma kavramlarının hitap ettiği ülkeler de ekonomik ve
sosyal açıdan farklı yapısal özelliklere sahiptir. Buna göre iktisadi büyüme ekonomik
kalkınmasını sağlamış olan ülkeler için üretim kapasitesinin artırılmasını ifade etmektedir. Bu
konu ise bir önceki ünitede işlemiş olduğumuz iktisadi büyüme modellerinin inceleme alanına
girmektedir.
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler içinse sorun, gelişmiş ülkelerin erişmiş olduğu
milli gelir düzeyine erişme yanında, aynı zamanda ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel
yapısının da iyileştirilmesi gerekliliğidir. Bu nedenle az gelişmiş ülkelerin sorunlarının çözümü
kalkınma teorilerinin inceleme alanına girmektedir. Dolayısıyla iktisadi kalkınma konusunun
daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle az gelişmişlik kavramı ve gelişmemiş ülkelerin
özellikleri ile ilgili bilgi vermek faydalı olacaktır.
14.2.2. Az Gelişmişlik Sorunu ve İktisadi Kalkınma

Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke kavramı, günümüzde, sanayileşme sürecini
tamamlayamamış ülkeler için kullanılmaktadır. Ülkeler arasındaki az gelişmişlik ve gelişmişlik
farkının oluşmasında tarihsel süreçte kırılma noktası ise sanayi devrimi olmuştur. Buna göre
sanayi devriminin meydana geldiği 1850–1930 yılları arasındaki dönemden günümüze, sanayi
devrimini gerçekleştirmeyi başaran ülkelerin giderek geliştiği ve zenginleştiği; sanayi
devrimini başlatamayan ülkelerin ise ekonomik açıdan geri kaldıkları görülmüştür. Gelişmiş
ülkelerle az gelişmekte olan ülkelerin bir arada bulunduğu dünyada sınırların kalkması ve
uluslararası ticaretin yaygınlaşması ile birlikte; ülkeler arasındaki bu gelişmişlik farkı da çoğu
zaman kalkınmış ülkeler lehine gelişmektedir.
İktisadi kalkınma konusu bu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma
sorunlarının çözülerek, yapısal olarak daha üst seviyelere çıkmalarını ifade etmektedir.
Dolayısıyla bu gibi ülkelerin, az gelişmiş kalmalarının hem nedeni olan, hem de bu az
gelişmişliklerinin sonucu olan çeşitli özellikleri ve sorunları vardır. Bunlar aşağıda ifade
edilecektir.
14.2.2.1. Az Gelişmiş Ülkelerin Genel Özellikleri
14.2.2.1.1. Ekonomik Özellikler

Az gelişmiş ülkelerin ekonomik yapılarına bakıldığında en dikkat çeken olgu; tarım
sektörünün ekonomide başat sektör olmasıdır. Nüfusun ülkeden ülkeye değişmekle birlikte %
60 ila % 90’ı arasında ki kısmı tarım sektöründe faaliyette bulunmaktadır. Milli geliri oluşturan
kalemler içinde tarım sektörü ve zirai faaliyetler ön plana çıktığı gibi; oluşan milli gelirden en
büyük payı da doğal olarak bu sektör almaktadır. Tarım sektörünün yapısı gereği istihdam
edilen işgücü arasında gizli işsizlerin çok sayıda olması da; ülke açısından hem işgücünden
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etkin bir şekilde yararlanılamamasına ve kaynakların israf edilmesine, hem de çalışanların
verimliliklerinin çok düşük olmasına neden olmaktadır.
Bu tarz ülkelerde tarımsal alanın sınırlı olması; ekim faaliyetlerinin toprağa zarar
verecek şekilde yapılması ve tüm bu ekonomik gelişmemişliğe rağmen nüfusun ise önemli
oranlarda artması nedenleriyle kişi başına düşen ekilebilir alanlar da sürekli azalmaktadır. Bu
durum en önemli sektör olmasına rağmen tarımın ülke ekonomisi için bir sermaye birikimi
yapamamasına neden olmaktadır. Aynı zamanda ekilebilir alanların azalması ile tarımdan
geçinmenin zorlaşması, kırsal alanlardan şehirlere doğru sağlıksız bir göç akınının yaşanmasına
neden olmaktadır. Şehirlerde bu göçe karşılık gelebilecek sanayi tesisleri ve çalışma alanlarının
olmaması ise işsizlik ve konut problemi gibi çok önemli sorunlar doğurmaktadır. Dolayısı ile
önceden tarım sektöründe gizli işsiz olan kişilerin şehirlerde açık işsiz haline geldikleri tehlikeli
bir süreç de başlamış olmaktadır.
Az gelişmiş ülkelerin sanayi sektörleri ise çok gelişmemiş olup, ücretli işçi sınıfının
oluşumunun da daha ilk aşamalarda seyrettiği görülmektedir. Sanayi sektörünün
gelişmemesinin nedenleri; yeterli sermaye birikiminin olmaması, pazara yönelik olarak yapılan
üretim yerine halen ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak yapılan geleneksel üretimin yoğun
olması, rasyonel bir planlama ve organizasyon sürecinin yokluğu, yasal ve siyasi eksiklikler, iş
gücünün yeterince kalifiye olmaması ve vasıflı işgücü eksikliği olarak sayılabilir.
Bunun yanında gelir dağılımı açısından da az gelişmiş ülkelerde adaletsiz bir durum söz
konusudur. Buna göre nüfusun çok küçük bir kısmının gelirin çok büyük bir kısmına sahip
olduğu bu ülkelerde, nüfusun neredeyse tamamına yakınını oluşturan çok büyük bir kısmı ise
ancak yaşamlarını sürdürmelerine yetecek kadar bir gelir elde edebilmektedirler. Hatta nüfusun
önemli miktarının bu kadar bir gelir elde edememesi ve açlık sınırının altında yaşaması dahi
çok yaygın görülen bir olgudur.
Dış ticaret yapısına bakıldığında ise ihracat ve ithalat arasında hem niceliksel hem de
niteliksel açıdan önemli sorunların mevcut olduğu görülmektedir. Buna göre ithalatın ihracattan
fazla olması nedeni ile sürekli bir dış ticaret açığı oluşmakta ve ülke kaynakları dış ülkelere
aktarılmaktadır. Bunun yanında ihraç edilen mallar genellikle doğal kaynaklar, hammadde gibi
mallar yanında, çok sınırlı ölçekte de olsa tarımsal ürünlerdir. Buna karşın ithalatın içeriğini ise
daha çok tüketim maddeleri oluşturmaktadır. Bu nedenle yurtdışından sanayileşmeye imkan
sağlayacak ara malı veya sanayi malzemeleri de getirilememekte ve kısır bir döngü içine
girilmektedir.
Tüm bu nedenler az gelişmiş bir ekonomik yapıya sahip olmaktan kaynaklanmakla
birlikte; daha da olumsuzu, bu az gelişmiş yapıyı da desteklemekte ve siyasi, sosyal ve
ekonomik alanların tamamını kapsayacak şekilde radikal bir yapısal dönüşüme geçilemedikçe
ekonomik olarak daha da geri gidilmesi söz konusu olmaktadır.
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14.2.2.1.2. Demografik Özellikler

Çocuk ölüm oranlarının gelişmiş ülkelere göre daha fazla olmasına rağmen, az gelişmiş
ülkelerde doğum oranlarının dünya ortalamasına göre çok yüksek olması nedeni ile nüfus artış
hızının yüksek olduğu görülmektedir. Ortalama yaşam süresinin gelişmiş ülkelere göre daha
kısa olduğu bu ülkelerde genç nüfusun toplam nüfus içinde yüksek bir orana sahip olduğu
görülür. Ekonomik gelişme için de önemli bir potansiyel arz eden bu genç nüfus fazlalığı,
eğitim sistemleri ve istihdam kurumlarının yetersizliği nedeni ile değerlendirilememektedir.
Hızlı nüfus artışı ve gelir yetersizliği nedeniyle yetersiz ve dengesiz beslenme görülen
az gelişmiş ülkelerde; devletin ekonomik gelişmemişliği nedeni ile sağlık hizmetlerinin de
yeterince sunulamaması söz konusudur. Bu nedenle hastalıklardan ölenlerin, sakat doğan
çocukların, salgın hastalıkların ve doğumda ölen çocukların sayısı gelişmiş ülkelere göre az
gelişmiş ülkelerde oldukça fazladır.
14.2.2.1.3. Sosyo-Kültürel Özellikler

Eğitim sisteminin gelişmemiş olduğu az gelişmiş ülkelerde, mevcut eğitim kurumlarının
da nüfus artışı karşısında yetersiz kalması nedeni ile nüfus içinde okur-yazar oranının oldukça
düşük olduğu görülmektedir. Halkın eğitim düzeyinin yetersiz olduğu bu toplumlarda, devletin
eğitime ayırdığı bütçe de yetersiz kalmaktadır. Halkın fakir ve bilinçsiz olması, bunun yanında
sosyal sorumluluk sahibi büyük milli şirketlerin sayıca eksikliği de, devlet dışında eğitime
yatırım yapan kurumların yetersiz olmasına neden olmaktadır. Eğitim kurumlarının yetersizliği
nedeni ile çocuklar, okul çağı sayılan yaşlarda çalışmaya başlamaktadırlar. Bunların çalıştıkları
ortamlar da çocuklar için hiç elverişli şartlar barındırmayan, onların bedensel ve zihinsel
gelişimlerine zarar verecek tarzda yerlerdir.
Kadınlar ise toplum hayatında genel de ikinci planda yer almakta, çalışma hayatında
kendileri için nadiren fırsatlar bulabilmekte, çalışanlar ise gayet ağır şartlar altında istihdam
edilmektedirler. Çalışma hayatında işçi sınıfının geneli için, özellikle de korunmaya daha fazla
muhtaç olan çocuk ve kadın işçiler için koruyucu yasal düzenlemelerin olmayışı da ağır
çalışma şartlarının önlenebilmesini imkansız kılmaktadır.
Eğitim seviyesinin genel düşüklüğü nedeniyle, bu ülkelerde sivil toplum kuruluşlarının
da gelişemediği görülmektedir. Toplumun genel yapısı; geleneklere, örf ve adetlere bağlı,
sosyal ilişkileri zayıf, yeniliklere karşı açık olmayan, her şeyi devletten bekleyen bir anlayış
hakim olduğu kendi içine kapanmış bir toplum biçimindedir.
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14.2.2.2. Az Gelişmiş Ülkelerde İktisadi Kalkınmayı Engelleyen Faktörler

Az gelişmiş ülkelerin yukarıda saydığımız özellikleri doğrultusunda iktisadi
kalkınmalarını ve ekonomik olarak gelişmelerini engelleyen faktörleri aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz:
- Hızlı nüfus artışı: Milli gelirdeki artışın sınırlı derecede olduğu az gelişmiş ülkelerde,
nüfus artışının yüksek olması nedeniyle kişi başına düşen gelir de artış ya hiç olmamakta, ya da
çok az olmaktadır. Bu nedenle bazı iktisatçı ve düşünürler iktisadi kalkınmalarını
sağlayabilmeleri için az gelişmiş ülkelerin nüfus artışını kontrol altına almaları gerektiğini
savunmaktadırlar.

Ancak bu görüşü eleştiren birçok iktisatçı ve düşünürün olduğunu da belirtmek gerekir.
Buna göre karşıt görüştekiler, nüfusun artış hızının düşürülmesinin ve doğum planlaması gibi
yöntemlerin gelişmiş ülkeler tarafından bilinçli şekilde ortaya atılan politikalar olduğunu iddia
etmektedirler. Bu görüştekileri artan nüfusun emek arzını artıracağını, bunun da ekonomide
mal ve hizmetlere olan talebi artıracağını ve böylece daha fazla ekonomik büyüme
sağlanacağını iddia etmektedirler.

-Yetersiz İnsan Kaynakları: Hızlı nüfus artışına rağmen eğitim sisteminin yetersizliği
nedeni ile bu nüfusun eğitilememesi, çalışma hayatında bu emek potansiyelinden de
yararlanılamamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla vasıflı işgücü açığı az gelişmiş ülkelerin
önemli sorunlarından biri haline gelmektedir.
-Doğal Kaynakların Yetersizliği: Tarım için elverişsiz iklim, yetersiz bitki örtüsü,
hayvancılığa uygun olmayan coğrafi koşullar ve yetersiz yer altı kaynakları gibi nedenler de az
gelişmiş ülkelerin kalkınma için gerekli önemli bir üretim faktöründen yoksun kalmasına neden
olmaktadır.
-Yetersiz Sermaye Birikimi: Üretim artışını ve beraberinde ekonomik büyümeyi
sağlayacak yatırımların yapılabilmesinin en önemli koşulu sermaye birikimi olmasıdır.
Sermaye birikimi aynı zamanda emeğin daha etkin olarak üretimde kullanılması, yani
verimliliğinin artırılması için de birincil gerekliliklerdendir. Ancak az gelişmiş ülkeler yeterli
sermaye birikimini sağlayamadıkları için ekonomik gelişmişliklerini de sağlayamamaktadırlar.
-Mali Kurumlar ve Kredi-Finans Piyasasının Yetersizliği: Finans piyasası ile bankalar
vb. mali kurumların gelişmediği az gelişmiş ülkelerde, üretim ve yatırım yapılmasını maddi
açıdan destekleyecek bir sermaye ve kredi piyasasının eksikliği de önemli bir sorun olarak
ortaya çıkmaktadır.
-Teknoloji Yetersizliği: aynı miktar kaynak kullanımı ile daha fazla üretim
yapılabilmesine, üretim faktörlerinin verimliliğinin artırılmasına imkan sağlayan teknoloji
faktöründen yoksun olmaları da, az gelişmiş ülkelerin iktisadi kalkınmalarını önleyen
engellerden biridir.
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14.2.3. Kalkınma Teorileri

İktisadi kalkınma teorileri, az gelişmiş ülkelerin iktisadi kalkınmalarını engelleyen
sorunlar konusunda analizler yapan ve buna yönelik olarak alternatifler sunan modellerdir. Bu
doğrultuda dengeli ve dengesiz kalkınma modelleri ile Rostow’un kalkınma modeli aşağıda
açıklanacaktır.
14.2.3.1. Dengeli Kalkınma Modeli

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasında; ekonomik gelişmenin temelinde dengesizlik
olduğu için sadece bazı sektörlerin geliştirilmesine öncelik veren ve ekonomideki tüm
sektörlerin geliştirilmesi gerekliliğini savunan iki karşıt görüş vardır. dengeli ve dengesiz
kalkınma olarak adlandırılabilecek bu iki görüş, yatırımlarda hangi sektörlere öncelik verilmesi
üzerinde tartışmaktadırlar.
Dengeli kalkınma modeli; ekonomide tüm sektörlerin birbirlerini destekleyerek, aynı
zamanlı ve birbirleriyle uyumlu olacak şekilde iktisadi olarak büyümesini ifade etmektedir. Bu
kalkınma modelini savunan R. Nurkse, G. Myrdal, A. W. Lewis vb. ekonomistler, planlı
kalkınma sürecinde özel sektör ve piyasa mekanizmasının yetersiz kalacağını, bu nedenle kamu
sektörünün de aktif rol almasını ve devletin piyasaların işleyişini düzenlemesi gerektiğini öne
sürmektedir. Az gelişmiş ülkelerde zaten sınırlı miktarda bulunan kaynakların dağıtılması ve
kullanımında sektörler ve bölgeler arasında bir uyumluluk ve destekleyicilik bulunması
kalkınma için önemli bir gerekliliktir. Bu doğrultuda yapılacak yatırımların, gelecekte yeni
yatırımları da uyaracak şekilde alt yapı yatırımları ve verimli yatırımlar olarak dağıtılması
gerekmektedir. Bu durum da, alınacak önemli kararların tek başına piyasa aktörlerine
bırakılmamasını ve kamu sektörünün de aktif rol oynamasını önemli hale getirmektedir.
Dengeli kalkınma modeli, talep yetersizliği varsayımına dayanmaktadır. Bu
göre, az gelişmiş ülkelerde bireylerin satın alma güçlerinin düşük olması toplam
düşük kalmasına neden olmakta ve bu nedenle piyasa gelişememektedir. Yeni
sonucunda ortaya çıkarılabilecek ek üretimin pazar bulma imkanları da,
gelişmemişliği nedeni ile çok zor olacaktır.

varsayıma
talebin de
yatırımlar
piyasanın

Dengeli kalkınma modelini savunan iktisatçılar, bu Pazar yetersizliği fikrinden hareket
ederek, yatırımların ayarlanarak farklı sektörlere dağıtılması halinde, pazar bulma güçlüklerinin
en azından ilke olarak ortadan kalkacağını belirtmektedirler. Yatırımların birbirlerini
tamamlayacak şekilde sektörler arasında dağıtılması halinde, bu gelişmek isteyen ülkelerin
içinde bulundukları çıkmazdan kurtulabilecekleri ifade edilmektedir. Farklı iş alanlarında
çalışan kişilerin birbirlerinin müşterisi olacağı varsayımından hareket eden bu denge fikrinde,
“üretimdeki her artış, kendi talebini yaratır” şeklindeki Say Kanunu vardır.
Dengeli kalkınma modeli birçok yönden eleştirilmektedir. Buna göre, tüm sektörlerde
eş-zamanlı olarak gerçekleştirilecek ekonomik gelişme ve büyüme için lazım olan kaynakların
nereden bulunacağı hususu en önemli eleştirilerden birisidir. Bir diğer eleştiri ise, mevcut kıt
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kaynakların eş-zamanlı dağıtılması halinde her sektörün daha az pay alabileceği ve bunun da
verimliliği olumsuz etkileyeceğidir.
14.2.3.2. Dengesiz Kalkınma Modeli

Dengeli kalkınma modelinin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde durgunluğa yol
açacağı ve gelişme hızının düşmesine neden olacağı eleştirileri üzerine dengeli kalkınma
modeline alternatif olarak A. Hirschman, P. Scitovsky ve P. Streeten gibi iktisatçılar tarafından
dengesiz kalkınma modeli geliştirilmiştir. Bu modelde, söz konusu ülkelerin kalkınabilmesi
için sıçramalara, dalgalanmalara ihtiyacı olduğu belirtilmekte ve ancak bu şekilde ekonomik
dinamizm kazanabilecekleri ileri sürülmektedir.

Dengesiz kalkınma, büyüme sürecinde ekonomide sektörlerin tamamına değil de, bir
kısmına öncelik verilmesi anlamına gelmektedir. Buna göre iç piyasanın gelişmemiş olması,
gelişmek isteyen ülke ve ekonomilerde çok sayıda sektörün birden gelişmesine imkan
tanımayacaktır. Her ekonominin kendine özgü yapıları çerçevesinde, bazı sektörler daha fazla
gelişme potansiyeline sahiptirler. Bu nedenle başlangıçta sürükleyici sektör olarak
nitelendirilebilecek gelişme potansiyeli daha yüksek olan sektörlere öncelik verilmesi halinde,
ekonomiye dinamizm kazandırılacak ve böylece tüm ekonominin de hızla gelişmesi
sağlanabilecektir.
Dengesiz kalkınma modelinde, sürükleyici bir sektöre yapılacak yatırımların, diğer
sektörlere de yansıyarak ekonominin geneline dinamizm ve büyüme kazandırması, dışsal
ekonomilere dayandırılarak açıklanmaktadır. Buna göre belli bir sektöre yapılacak yatırımlar,
dışsal ekonomilerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu dışsal ekonomiler de yeni yatırımları
uyaracak; uyarılmış olan yeni yatırımlar da ayrıca ekonomide yeni dışsal ekonomilerin ortaya
çıkmasına imkan sağlayacaktır. Böylece birbirini destekleyecek bir sürecin başlamasıyla,
ekonomik kalkınma da dalgalar halinde gelecek ve ekonominin bir sıçrama yapması mümkün
olacaktır.
Dengesiz kalkınma modeli ile az gelişmiş ülkelerde piyasanın önderliği ve
belirleyiciliği ön plana çıkarılmaktadır. Etkin ve rasyonel işleyen bir piyasa mekanizmasının,
planlamadan daha çok fayda sağlayacağı ifade edilmektedir. Dolayısıyla dengeli kalkınma
modelinde planlı kalkınmaya önem verilmekte; dengesiz kalkınma modelinde ise planlı
kalkınma minimum düzeye indirilmektedir.
Dengesiz kalkınma modeline karşı öne sürülen en önemli eleştiri, sürükleyici olarak
belirlenen birkaç sektöre yapılacak yatırımlar sonrası bu sektörlerdeki gelişmenin, ekonomide
hızla darboğazlar ortaya çıkaracağı yönündedir. Bu eleştiriye karşı dengesiz kalkınma modelini
savunanlar, darboğazlardan korkulmaması gerektiğini, çünkü bu darboğazların teknik
ilerlemenin de en etkin uyarıcısı oldukları yanıtını vermektedirler.
Kalkınma ve ekonomik gelişmeyi hedefleyen ülkeler açısından dengeli ve dengesiz
kalkınma modelleri arasında yapılacak bir değerlendirmede, az gelişmiş ülkelerde son derece
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sınırlı olan üretim faktörlerinin üretime koşulması esnasında optimal dağılımın sağlanabilmesi
ancak dengesiz kalkınma modeli ile gerçekleştirilebilecektir denilebilir. Kıt üretim faktörlerinin
öncelikle belirli sektörlere yansıtılmasıyla, bu sektörlerin diğer sektörlerle olan etkileşimi, tüm
ekonomi üzerinde etkili olabilecek bir ekonomik gelişim yaratma potansiyeline sahip olacaktır.
Böylece sayısız dengesiz kalkınma girişimleri uzun vadede dengeli kalkınmanın da
gerçekleşmesi ile sonuçlanacaktır.
14.2.3.3. Rostow’un Kalkınma Modeli

Amerikalı iktisatçı Whitman Rostow’a göre, iktisadi gelişme süreci beş aşamadan
oluşmaktadır. Bugünün gelişmiş ekonomileri de söz konusu aşamalardan geçerek bugünkü
konumlarını elde edebilmişlerdir. Söz konusu aşamalar şunlardır:
Geleneksel toplum,

Hazırlık aşamasındaki toplum,

Harekete geçme aşamasındaki toplum,

İktisadi olgunlaşma yolundaki toplum,
Kitle tüketim çağındaki toplum.

Geleneklerin ve adetlerin hakim olduğu geleneksel toplum aşamasında üretim
fonksiyonları sınırlı sayıda olup, kişi başına düşen gelir de belli bir sınırı aşamamaktadır.
Modern bilimsel ve teknik gelişmelere yeterince sahip olunamamasından ve bu faaliyetlerin
içselleştirilememesinden kaynaklanan bu yetersizlik, ülkenin iktisadi kaynaklarının önemli bir
bölümünün tarım sektörüne aktarılmasına neden olmaktadır. tarımın hakim ekonomik sektör
olduğu bu aşama, daha çok Newton öncesindeki dönemi ifade etmektedir. Buna göre Çin’deki
hanedanlıklar, Orta Doğu ve Akdeniz Medeniyeti ve Ortaçağ Avrupa’sı bu aşamadaki
geleneksel toplumlara birer örnektir.
Geçiş toplumu ve kalkışa hazırlık dönemi olarak da nitelendirilebilecek hazırlık
aşamasındaki toplumlarda ise, ekonomide tarım sektörünün payı azalırken sanayi sektörünün
payı artmaya başlanmaktadır. Bu aşamada gelişmenin başlayabilmesi için gerekli şartlar da
hazırlanmaktadır. Örneğin modern bilimin ortaya koyduğu yeni buluş ve icatlar sanayi ve
aktarılmaya çalışılmaktadır. Bu aşamanın en önemli şartı ise siyasi bütünlüğün sağlanarak,
merkezi ve ulusal bir devletin kurulmasıdır. Ekonomik açıdan da risk üstlenmeye hazır olan
müteşebbis sınıfı doğmaya başlamakta, banka ve benzeri kurumlar da ortaya çıkmaya
başlamaktadır. Bunun yanında ulaşım, haberleşme ve hammadde yatırımlarında bir artış
gözlemlenmesi söz konusu olmaktadır.
Harekete geçme aşaması, modern toplumların tarihlerindeki büyük değişimi ifade
etmektedir. Bu aşamada, iktisadi gelişmeye engel olan tüm faktörler ortadan kalkar ve iktisadi
gelişmenin itici güçleri topluma hakim olmaya başlar. Bu aşamada yeni sanayi alanları
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genişlemeye başlamakta, şehirler büyümekte ve özel sektöre akan sermaye artmaktadır.
Tarımsal üretim de daha çok pazarlar ve piyasa için yapılmaya başlanmakta ve
modernleşmektedir. Harekete geçme aşamasında iktisadi, sosyal ve siyasi yapıda ortaya çıkan
tüm değişiklikler, iktisadi kalkınma açısından gerekli olan top yekun bir kalkışa yol açmaktadır.
İktisadi olgunlaşma yolundaki toplum aşamasında ise, zaman zaman ortaya çıkabilecek
bazı dalgalanmalara rağmen, güçlü bir iktisadi gelişme performansı yakalanmaktadır. Gelir
artış hızının nüfus artışını geçtiği bu aşamadaki ekonomilerde, milli gelirin % 10-20’lik bölümü
sürekli olarak yeni yatırımlara aktarılmaktadır. Dış ticaret hacminde de önemli bir artış
yaşanmakta, ayrıca daha önceden ithal edilmek zorunda kalınan mal ve ürünlerin bir kısmı ülke
içinde yerel piyasalarda üretilmeye başlanmaktadır. Bu aşamadaki toplumlarda yeni
teknolojilerin kullanılması da sürekli artmaktadır. Buna göre ekonominin, ilk sanayi
faaliyetlerinden öteye geçerek modern teknolojik gelişmeleri takip edip kullanmaya başlaması
söz konusu olmaktadır. Rostow, harekete geçmenin başlamasından 60 yıl sonra olgunlaşma
denilen aşamaya ulaşılacağını ileri sürmüştür.
Beşinci ve son aşama olan kitle tüketim çağındaki toplum aşamasında ise, ekonomide
arz cephesinden çok talep cephesi ön plana çıkmakta, toplumun ilgisi üretimden ziyade
tüketime kaymaktadır. Şehir nüfusunun toplam nüfusa oranının arttığı bu aşamada, refah artışı
önem kazanmaktadır. Bu aşamadaki toplumların temel hedefleri; refah devletinin tesis
edilmesi, tüketim düzeyinin temel gıda, konut ve giyim maddeleri tüketimini aşacak şekilde
artırılması, kaynakların askeri harcamaların yanı sıra dış politikaya aktarılması. Dünyada
olgunlaşma aşamasından kitle tüketimi aşamasına ilk geçen ülke Amerika olmuştur.
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Uygulamalar

•
•

2000’li yıllarda Türkiye’nin iktisadi büyüme performansını değerlendiriniz.

Bir örnek ülke üzerinden az gelişmiş ülkelerde iktisadi kalkınma modellerini
değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları

•
•

İktisadi büyüme modelleri nelerdir?
Az

gelişmiş

ülkelerde

iktisadi

kalkınmayı

etkileyen

faktörler

nelerdir?

393

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iktisadi büyüme kavramı, iktisadi büyüme modelleri, iktisadi kalkınma
kavramı, az gelişmiş ülkeler, iktisadi kalkınma teorileri gibi konular öğretilmiştir.
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Bölüm Soruları

1. Bir ülkede üretim faktörlerinin tamamının üretim sürecine en rasyonel biçimde
sokulmasıyla ulaşılabilecek üretim seviyesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ekonomik kalkınma

b. Fiili büyüme oranı

c. Potansiyel büyüme oranı

d. Üretim faktörleri optimalitesi
e. İktisadi büyüme

2. İktisadi büyüme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. İktisadi büyüme ve iktisadi kalkınma aynı kavramlardır.

b. İktisadi büyüme artı yönlü olabileceği gibi eksi yönlü de olabilir.
c. İktisadi büyüme oranları ülkeler için aynıdır.

d. İktisadi büyümenin süreklilik kazanması tarım sektörünün ekonomilerdeki
ağırlığını artırmıştır.
e. İktisadi büyüme az gelişmiş, iktisadi kalkınma ise gelişmiş ülkeler içindir.

3. Bir ekonomide tüm kaynakların en rasyonel biçimde kullanılması halinde elde
edilebilecek tüketim ve yatırım mallarının bileşimini aşağıdakilerden hangisi gösterir?
a. Üretim imkanları eğrisi

b. Kayıtsızlık eğrisi

c. İktisadi büyüme kapasitesi eğrisi
d. Eş ürün eğrisi
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e. Fiili büyüme eğrisi
4. Aşağıdakilerden hangisi üretim fonksiyonunda yer alan unsurlardan biri değildir?
a. Emek

b. Sermaye

c. Mal miktarı

d. Doğal kaynaklar
e. Teknoloji

5. Malthus, Smith, Ricardo gibi liberal iktisatçıların katkılarıyla oluşturulan büyüme
modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a. Keynesyen büyüme modeli

b. Harrod Domar modeli

c. Neoklasik büyüme modeli

d. Solow tarzı ekonomik büyüme
e. Klasik büyüme teorisi

6. İktisadi kalkınma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. İktisadi kalkınma sayısal bir değer ifade eder.

b. İktisadi kalkınma iktisadi büyüme ile aynıdır.

c. İktisadi kalkınma gelişmiş ülkeler için daha önemlidir.

kapsar.

d. İktisadi kalkınma ekonomik yapı dışında sosyal yapıdaki gelişmeleri de
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e. İktisadi kalkınma kişi başına düşen milli geliri etkilemez.
7. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin özelliklerinden biri değildir?
a. Tarım sektörü hakim sektördür.

b. Gelir dağılımı dengelidir.

c. Eğitimde yapısal sorunlar vardır.

d. İktisadi büyüme oranları düşüktür.

e. Kadınların iş hayatına katılma oranları yüksektir.
8.

Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin demografik özelliklerinden biri değildir?
a. Çocuk ölüm oranları yüksektir.

b. Nüfus genç bir yapı arz eder.

c. Nüfusun geneli tarımsal işlerle uğraşır.
d. Mesleki eğitim gelişmiştir.

e. Sağlık hizmetlerinden yararlanma sınırlıdır.
9.

Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin iktisadi kalkınmalarının önündeki
engellerden biri değildir?
a. İhracatın ithalattan fazla olması

b. Sermaye birikimi yetersizliği
c. Doğal kaynak yetersizliği
d. Hızlı nüfus artışı
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e. Finans piyasanın yetersizliği
10. Aşağıdakilerden hangisi Rostow’un kalkınma modelindeki aşamalardan biri değildir?
a. Geleneksel toplum

b. İktisadi büyüme aşaması

c. Hazırlık aşamasındaki toplum

d. Kitle tüketim çağındaki toplum

e. Harekete geçme aşamasındaki toplum

Cevaplar

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