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Önsöz

Bir bilim dal› olarak iktisat birkaç yüzy›l öncesine kadar gitmesine karfl›n her

geçen gün yenilenmektedir. Böylesine dinamik bir yap›ya sahip bilim dal›n›n teo-

rik altyap›s›n› sizlere aktarmay› amaçlayan bir kitab›n da bu dinamizme uyum

gösterebilmesi gerekir. Kitab›n›z bu genel tespitten yola ç›k›larak haz›rlanm›flt›r. 

Kitab›n›z›n editörleri olarak bu sunufl yaz›s›n› kaleme almak amac›yla bilgisa-

yar bafl›na geçti¤imizde elektronik posta kutumuza IMF taraf›ndan periyodik ola-

rak yay›nlanan “Dünya Ekonomik Görünümü” isimli raporun geldi¤ini gördük.

Yay›nlanan bu son raporda öne ç›kan husus “önümüzdeki y›l dünya ekonomisi-

nin yeni bir ekonomik durgunlu¤a girme olas›l›¤›n›n her zamankinden yüksek ol-

du¤u” fleklindeki tespit idi. Bu sonuç bizde “iktisat ö¤renmenin tam zaman›” dü-

flüncesini uyand›rd›. Zira IMF’nin bu öngörüsü gerçekleflirse hepimizin yaflam› bu-

gün ve yar›n anlam›nda bundan etkilenecek. Bu durumda “Sözü edilen durgunlu-

¤un nedeni veya nedenleri ne?”, “Gelece¤imiz bu geliflmeden nas›l etkilenecek?”,

“‹zlenecek politikalar ortaya ç›kmas› muhtemel hasar› azaltabilecek mi? Yoksa da-

ha önce örneklerini gördü¤ümüz gibi sorunlar› daha da a¤›rlaflt›racak m›?”. Görül-

dü¤ü gibi bu türden hayati sorular› ço¤altmak mümkün. Elinizdeki kitap bu tür

sorulara bilimsel temele oturtulmufl cevaplar verebilmeniz için gerekli ekonomik

analiz altyap›s›n› sizlere kazand›rmay› hedeflemektedir. 

‹ktisat kitaplar› ayaklar›n›z› uzat›p yatt›¤›n›z yerde okuyabilece¤iniz bir roman

de¤ildir. ‹ktisat ancak elinize kalem alarak ö¤renilebilir. Örne¤in yeni bir kavram-

la karfl›laflt›¤›n›zda sadece okuyup geçmeyiniz, mutlaka bu kavrama iliflkin notlar

al›n›z. Örne¤in grafiklere sadece bakmakla yetinmeyiniz, mutlaka siz de çiziniz.

‹ktisat ö¤renmede temel ilke neden sorusunun cevab›n› vermeden bir sonraki

cümle, paragraf veya konuya geçmemektir. Özetle, size önerimiz okudu¤unuz

konunun aktif olarak içinde yer al›n›z. 

Kitab›n haz›rlanmas›nda ve sizlere ulaflmas›nda eme¤i geçen tüm çal›flanlara

teflekkür ederken, hepinize baflar›lar diliyoruz. 

Editörler

Prof.Dr. ‹lyas fiIKLAR

Yrd.Doç.Dr. Burhan DO⁄AN
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Makroekonominin araflt›rma alan›ndaki temel ekonomik sorunlar› s›ralayabi-
lecek,
Makroekonominin tarihsel geliflimini ve bu geliflimde etkili olan faktörleri
aç›klayabilecek,
Makroekonominin temel varsay›mlar›n› s›ralayabilecek,
Temel makroekonomik kavramlar› tan›mlayabilecek ve nas›l ölçüldüklerini
ifade edebilecek bilgi ve becerileri kazanabileceksiniz.
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• ‹flsizlik Oran›
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G‹R‹fi
Bugün reel gelirimiz Cumhuriyet’i kuran kufla¤a göre ortalama olarak 8,9 kat,
1950 y›l›na göre yaklafl›k 4,4 kat ve 1980 y›l›na göre 1,77 kat daha yüksektir. Ge-
lirimizdeki bu çarp›c› art›fla karfl›n ortalama bir Türk vatandafl›n›n geliri, ortala-
ma bir Japon’un gelirinin onda birinden daha azd›r. Acaba bunun nedeni nedir?
1990’l› y›llarda fiyatlar her y›l ortalama %70 artarken fiyatlar genel düzeyindeki
art›fl oran› 2004 ve 2005 y›llar›nda nas›l %9’lara düflmüfltür? 1994, 1999, 2001 ve
2008 y›llar›nda oldu¤u gibi ekonomiyi çöküntüye götüren nedenler nelerdir ve
bunlardan kurtulmak için ekonomi politikalar› nas›l kullan›lmal›d›r? Acaba ka-
mu aç›klar› ve d›fl ticaret aç›klar› ülkemizin kaderi midir? Ekonomiyi bir bütün
hâlinde inceleyen makroekonomi bu ve bunlarla ilgili di¤er sorular› cevaplama-
ya çal›fl›r.

Makroekonomik geliflmeler hepimizin günlük yaflam›n› yak›ndan ilgilendirir.
‹flletme yöneticileri ürünlerine yönelik talebi tahmin edebilmek için tüketici gelir-
lerinin hangi h›zla artaca¤›n› göz önüne almak zorundad›rlar. Sabit gelirle geçinen-
ler fiyatlar›n art›fl h›z› karfl›s›nda çareler bulmaya çal›fl›rlar. ‹flsizler bir ifl sahibi ola-
bilmek için ekonominin canlanmas›n› dört gözle beklerler. Tüm bunlar ekonomi-
nin durumundan etkilenir.

Makroekonomik sorunlar›n siyasal tart›flmalarda da merkezî bir rol oynamas›
sürpriz de¤ildir. Hükümetler ekonomik flartlar›n iyiye gitti¤i dönemlerde seçime
giderek yeniden iktidar olma flanslar›n› art›rmaya çal›fl›rlarken muhalefet partileri
de kamu aç›klar›n›n artmas›, enflasyon oran›n›n düflürülememesi ya da IMF gibi
uluslararas› kurulufllar›n içifllerimize kar›flt›r›lmas› gibi gerekçeleri kullanarak ikti-
dar› elefltirmektedirler.

Makroekonomik konular uluslararas› iliflkiler üzerinde de belirleyici olmakta-
d›r. Ülkelerin dünya politikas›ndaki etkinlikleri, askerî güçleri yan›nda, belki on-
dan daha fazla ekonomik güçleriyle orant›l›d›r. Günümüzde ülkeler aras›ndaki ilifl-
kilerin gelifltirilmesi siyasal ve askerî ifl birli¤inden daha çok ülkeler aras›ndaki ti-
caretin ve yat›r›mlar›n art›r›lmas› sayesinde mümkün olmaktad›r. 

Makroekonomistler ekonominin iflleyiflini bir bütün olarak aç›klamaya çal›flan
sosyal bilimcilerdir. Bu amaçla farkl› dönemlerde ve farkl› ülkelerden gelirler, fiyat-
lar, iflsizlik, faiz oranlar›, döviz kurlar› ve daha pek çok de¤iflkene iliflkin verileri top-
larlar ve bu verileri aç›klamaya yarayacak genel teoriler oluflturmaya çal›fl›rlar.

Makroekonomiye Girifl



Makroekonomiyi incelemekteki amac›m›z yaln›zca ekonomik olaylar› aç›kla-
mak de¤il ayn› zamanda ekonomik politikalar› da gelifltirmektir. Devletin parasal
ve mali araçlar› ekonomiyi -olumlu yada olumsuz yönde- güçlü biçimde etkileye-
bilir. Makroekonomi, politika yap›c›lar›n alternatif politikalar› de¤erlendirmesine
de yard›mc› olur.

Ekonominin nas›l iflledi¤i konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir, zira yaflam›-
m›zda belirleyici olan her önemli kararda ekonomik bir yön bulunmaktad›r. Gü-
nümüzün temel ekonomik, politik ve sosyal konular›n› kavramak için asgari dü-
zeyde de olsa bir ekonomi bilgisine ihtiyaç vard›r. Örne¤in; ülkede devletin uygun
rolünün ne olmas› gerekti¤i, enerji ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda nükleer santrallerin
yararl› olup olmayaca¤›, ülke sanayisinin d›fl rekabetten korunup korunmamas›,
emeklilik yafl›n›n kaç olmas› gerekti¤i gibi konularda al›nm›fl ve al›nacak kararlar
toplumda yaflayan herkesin refah› üzerinde etkide bulunacakt›r. Bunlar; tüketici,
çal›flan ve vatandafl olarak karfl›laflt›¤›m›z ve karfl›laflabilece¤imiz karmafl›k sorun-
lardan sadece bir kaç›d›r. Bu konular hakk›nda politikac›lar›n, medyan›n, sendika-
lar›n, ifl aleminin ve ekonomistlerin ne dediklerini anlamak ve yorumlamak için
ekonomi bilgisine ihtiyaç duyar›z.

Temel ekonomik sorunlar›n çözülmesinde ekonomistlerin verileri nas›l analiz
ettiklerini ve yorumlad›klar›n› anlamak çok önemlidir. Ekonomi bilimi olaylar›n
neden ve sonuçlar›n› araflt›rarak gerçe¤i bulmam›za yard›mc› olur. En basitinden
mikroekonominin fayda, maliyet ve etkinlik kavramlar›n›n yan›nda makroekono-
minin büyüme, iflsizlik ve enflasyon gibi temel kavramlar›n› ö¤rendi¤iniz zaman,
olaylara daha de¤iflik bir aç›dan bakma yetene¤ini kazand›¤›n›z› fark edeceksiniz.
Baflta zaman›n›z olmak üzere kaynaklar›n›z› nas›l etkin kullanabilece¤iniz ya da
gelecek seçimlerde kimi destekleyece¤iniz konular›nda daha iyi kararlar alabile-
ceksiniz. Gazete ve dergi okurken televizyon seyrederken daha anlaml› ve e¤len-
celi oldu¤unu fark edeceksiniz. Toplumun karfl›laflt›¤› çevre kirlili¤i, sa¤l›k ve e¤i-
tim gibi sorunlar›n ekonomik boyutlar›n› anlayabilecek ve çözüm önerilerini de-
¤erlendirebileceksiniz.

MAKROEKONOM‹N‹N ARAfiTIRMA ALANI
Makroekonominin araflt›rma alan›na giren befl merkezî sorun vard›r. Bunlar, gelir
ve istihdam düzeyi, fiyat istikrar›, ekonomik büyüme, bütçe ya da kamu aç›klar› ile
d›fl aç›klard›r. Bunlar›n d›fl›nda makroekonominin ilgi alan›na giren faiz oranlar›,
döviz kurlar› ve para arz› gibi pek çok konu varsa da bunlar esas olarak bu befl so-
runun anlafl›lmas› için incelenen konulard›r.

Gelir ve ‹stihdam Düzeyi
Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin de¤erine gay-
risafi yurt içi has›la (GSY‹H) denir. Üretilen has›la, ekonomide bir dönemde olu-
flan gelire eflit oldu¤undan, has›la ve gelir kavramlar› özdefl olarak kullan›lmakta-
d›r. Bir ekonominin üretken kaynaklar›n› ne ölçüde de¤erlendirdi¤i, yani üretim
faktörlerinin ne düzeyde istihdam edildi¤i, ekonominin üretim yani gelir düzeyine
ba¤l›d›r. Dolay›s›yla istihdam düzeyinin belirlenmesi, gelir düzeyinin belirlenmesi
fleklinde ele al›nabilir. Burada sorun gelir düzeyinin belirleyicilerinin ortaya kon-
mas› ve yüksek oranl› ve kal›c› iflsizli¤in aç›klanmas›d›r.
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‹flsizlik oran› ne kadar yüksekse ifl bulmak isteyen birisi için bunu baflarmak o
kadar zordur. Üniversite ö¤rencileri, mezuniyetten sonra iyi bir ifle girmenin ümi-
di içindedirler. Ancak ekonominin yeni ifl oluflturma potansiyeli buna elverecek
midir? Belli bir ifli olan tüm yetiflkinler yüksek bir iflsizlik oran›ndan korkarlar, zira
bu durumda kendilerinin de iflten ç›kar›lma olas›l›¤› artacakt›r. fiayet bu olursa ye-
terli birikime sahip olmayanlar için ailesinin geçimini sa¤lamak bir korkulu rüya
hâline gelecektir. ‹flsizli¤in yüksek oldu¤u “kötü zamanlarda” suçlar, ruhsal hasta-
l›klar ve intiharlar da artmaktad›r. Pek çok insan›n iflsizli¤i en büyük, hatta tek
makroekonomik sorun olarak kabul etmesine flaflmamak gerekir.

Peki iflsizlik neden baz› zamanlarda artmaktad›r? Yüksek oranl› bir iflsizlik nas›l
uzun süre devam edebilmektedir? Acaba devletin elinde bunu önleyecek uygun
politika araçlar› yok mudur? ‹flte makroekonomi bu türden sorular›n cevaplar›n›
bulmaya çal›flmaktad›r.

Fiyat Düzeyinin ‹stikrar›
Fiyat düzeyindeki istikrars›zl›k, hem fiyatlar genel düzeyinin sürekli düflmesi (def-
lasyon) hem de yükselmesi (enflasyon) fleklinde ortaya ç›kabilir. Ancak, uzunca
bir süredir fiyat düzeyindeki istikrars›zl›k hemen her ülkede enflasyon fleklinde or-
taya ç›kmaktad›r. Yüksek bir enflasyon oran› fiyatlar›n ortalama olarak h›zla artma-
s›, düflük oranl› enflasyon ise fiyatlar›n daha yavafl artmas› demektir.

Ekonomide yüksek bir enflasyon oran›n›n varl›¤› pek çok insan› etkiler. Sabit
gelirliler ve tasarruflar›n› ulusal para cinsinden tutanlar enflasyondan en büyük za-
rar› görürler ve gelir da¤›l›m› bu kesimler aleyhine bozulur. Bu durum, enflasyo-
nun beklenmeyen bir olgu olarak ortaya ç›kmas› hâlinde geçerlidir. Yüksek enflas-
yonun ülkemizdeki gibi kronik hâle geldi¤i dönemlerde insanlar kendilerini bir öl-
çüde bu zararl› etkilerden koruyabilmekte iseler de enflasyon oran›n›n de¤iflkenli-
¤i yine de bu etkinin bütünüyle ortadan kald›r›lmas›n› önlemektedir. Ayr›ca enflas-
yon, belirsizli¤i art›rarak piyasa mekanizmas›n›n etkinli¤ini de büyük ölçüde azalt-
maktad›r. Bu nedenlerle enflasyon makroekonominin önemli bir konusu olmufltur.

Uzun bir süre enflasyon ile iflsizlik aras›nda bir uyuflmazl›k (trade-off) oldu¤u
teorik olarak savunulmufl ve pratikte de bu iddia geçerlili¤ini -en az›ndan geliflmifl
ülkelerde- büyük ölçüde korumufltur. Ancak 1970’lerden itibaren enflasyon ile ifl-
sizlik aras›ndaki bu iliflki bozulmufl ve yüksek oranl› iflsizlik (durgunluk) ile enflas-
yonun bir arada bulundu¤u stagflasyon olgusu ön plana ç›km›flt›r. O dönemden
beri stagflasyonun aç›klanmas› ve üstesinden gelinmesi sorunu da makroekonomi
teorisinde ve politikas›nda merkezî bir yer iflgal etmektedir.

Ekonomik Büyüme
Kifli bafl›na reel gelir veya üretim miktar› ne kadar yüksekse ve ne kadar h›zl› art›-
yorsa toplum üyeleri için yüksek bir yaflam standard›n› sürdürmek ve bunu daha
da gelifltirmek mümkün olacakt›r. Kifli bafl›na düflen geliri art›rman›n yolu, ekono-
minin mal ve hizmet üretim kapasitesini art›rmakt›r. Peki üretim hacmindeki art›-
fl›n (büyümenin) kaynaklar› nelerdir ve istikrarl› ve h›zl› bir büyüme nas›l sa¤lan›r?
Bu, di¤er makroekonomik sorunlar›n aksine uzun dönemli bir sorundur. Bu konu
makroekonomi kitaplar›nda fazla ayr›nt›ya inmeden ele al›nmakta ve konunun ay-
r›nt›l› incelemesi büyüme veya kalk›nma teorisi ad› alt›nda yap›lmaktad›r. Nitekim
kitab›n›zda da bu konu tan›m boyutunda ele al›nacakt›r, ayr›nt›lar daha sonraki y›l
görece¤iniz ‹ktisadi Büyüme dersine b›rak›lm›flt›r.
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Bütçe Aç›klar› ve Kamu Borçlar›
Bütçe, devletin gelir ve giderlerinin bir arada gösterildi¤i bir belgedir. Ancak mak-
roekonomik analizde bütçe bu fleklî tan›m› ile de¤il, bu tan›m›n içeri¤i ile analiz-
lere konu olmaktad›r. Bütçe, ekonomide pek çok de¤iflkeni etkileyen bir ekonomi
politikas› arac›d›r ve maliye politikas› bütçeler arac›l›¤›yla yürütülür. Bir ekonomi
politikas› arac› olarak bütçe, bütçe büyüklü¤ü yan›nda, bütçe gelir ve giderlerinin
bileflimi, gelirlerle giderlerin denk oluflu ya da bütçe aç›k ve fazlalar› ile fonksiyon-
lar›n› yerine getirir. Ancak zaman zaman bütçeler kontrol edilebilir olmaktan ç›k-
makta ve bütçe/kamu aç›klar› ciddi bir ekonomik sorun hâline gelmektedir. Elbet-
te ki sürekli bütçe aç›klar› kamu borçlar›n›n artmas› ile sonuçlanmaktad›r. Bütçe
aç›klar› ve kamu borçlar›n›n etkileri ve bunlar›n yol açt›¤› sorunlar makroekono-
minin önemli bir inceleme alan›n› oluflturmaktad›r.

Türkiye’de de özellikle 1970’lerden itibaren bütçe aç›klar› ekonominin en bü-
yük sorunlar›ndan birisi olarak ortaya ç›km›flt›r. Sürekli ve büyük miktarlardaki
bütçe aç›klar›, bir yandan özel sektörün yat›r›mlar›n› azaltarak büyümeyi engelle-
mekte, bir yandan da enflasyonu h›zland›rmaktad›r.

D›fl Aç›klar
Ödemeler bilançosu, bir ülkenin di¤er ülkelerle yürüttü¤ü ekonomik iliflkilerinin
göstergesi olup bunun en önemli kalemleri d›fl ticaret ve sermaye hareketleridir.
Ülke ekonomisinin uzun dönemde sa¤l›kl› biçimde iflleyebilmesi için bu iliflkilerin
dengeli biçimde yürütülmesi gerekir. Türkiye yar›m yüzy›ld›r di¤er ülkelere satt›¤›
mallardan fazlas›n› onlardan sat›n almaktad›r. Bu ithalat›n bedeli ya milli varl›kla-
r›m›z›n yabanc›lara sat›fl› ile ya da onlardan borçlanarak ödenecektir. 2011 y›l›
üçüncü çeyre¤i sonu itibar›yla d›fl borçlar›m›z 309,6 milyar ABD Dolar›’na ulaflm›fl-
t›r. Bunun sonucu, gelecek kuflaklar›n bu borçlar›n faizlerini ödeyebilmek için da-
ha yoksul hâle gelmeleridir. Peki ödemeler bilançosundaki dengesizliklerin ne-
denleri ve giderilme yollar› nelerdir?

Ödemeler bilançosuyla ilgili sorunlar uluslararas› ekonomi ad› alt›nda ayr› bir
uzmanl›k alan›nda incelenmektedir. Ancak özellikle son otuz y›lda uluslararas›
ekonomik bütünleflmenin artmas›, iç ve d›fl ekonomik iliflkilerin ayr›lamayacak bi-
çimde içiçe girmesine yol açm›flt›r. Bu nedenle günümüzde, ödemeler bilançosuy-
la ilgili konular makroekonomi kitaplar›nda daha büyük yer tutmaya bafllam›flt›r.

MAKROEKONOM‹N‹N TAR‹HÇES‹
E¤er makroekonomiyi, en genifl anlam› ile ekonomideki bütünleflik trendlerin in-
celenmesi olarak görürsek bu alan›n ekonomistlerin yüzy›llard›r ilgi sahas›na gir-
di¤ini söyleyebiliriz. David Hume, makroekonomi alan›ndaki ilk eser diyebilece¤i-
miz “Ticaret Dengesi Üzerine” adl› çal›flmas›n›, daha 18. yüzy›lda (1752) yay›mla-
m›flt›r. Hume, bu eserinde bir ekonomide para arz›, ticaret dengesi ve fiyat düzeyi
aras›ndaki ba¤lant›lar› incelemifltir.

20. yüzy›la kadar ayr› bir disiplin olarak alg›lanmam›fl olan makroekonominin
geliflmesinde üç olay özellikle önemlidir. Birincisi, ekonomi istatistikçilerinin mak-
roekonomik araflt›rmalar›n bilimsel temelini oluflturan verileri toplamaya ve siste-
matiklefltirmeye bafllamalar›d›r. Özellikle 1. Dünya Savafl›’nda hükûmetlerin sava-
fla yönelik planlamalar› için ortaya ç›kan bilgi ihtiyac› sistematik verilerin toplan-
mas› sürecini h›zland›rm›flt›r.
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1920’lerin bafllar›nda özel bir Amerikan araflt›rma kurumu olan NBER (Milli
Ekonomik Araflt›rmalar Bürosu) veri toplama ve analizine yönelik seminerler dü-
zenlemifltir. Bu çal›flmalar, daha sonra bu alandaki çal›flmalar› ve modern ekono-
mik büyüme analizine katk›lar› dolay›s›yla Nobel ekonomi ödülünü kazanan Si-
mon Kuznets taraf›ndan yönlendirilmifltir. Kuznets’in ve di¤erlerinin gelifltirdi¤i
kavramlarla, ABD 1930’larda makroekonomik trendlerin incelenmesinde kullan›la-
bilecek milli gelir hesaplar›na iliflkin tutarl› bir veriler kümesine sahip olmufltur. ‹z-
leyen ony›llarda, bir di¤er Nobel ödüllü ekonomist Richard Stone’un ve baflka eko-
nomistlerin çabalar›yla milli hesaplar sistematize edilmifltir. Günümüzde hemen
her ülkede -ülkemizde Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K), TCMB ve Devlet Planla-
ma Teflkilat› (DPT) taraf›ndan- makroekonomik analiz için hayati önem tafl›yan te-
mel milli hesaplar haz›rlanmaktad›r.

Modern makroekonominin ortaya ç›k›fl›nda bir di¤er unsur, ekonomik dalga-
lanmalar›n tekrarlanan ekonomik olgular biçiminde tespit edilmifl olmas›d›r. Bu
dalgalanmalar›n tespiti de yukar›da bahsedilen makroekonomik verilerin geliflme-
si sayesinde olmufltur. 

Modern makroekonominin geliflmesinde üçüncü ve âdeta bir katalizör ifllevi
gören olay Büyük Buhran olmufltur. Bugün dahi bu felaketin tekrarlanabilece¤i
korkusu dünya ölçe¤inde yayg›nd›r. Bu ekonomik kriz döneminde demokratik
hükümetler devrilmifl, Almanya, ‹talya ve Japonya’da faflist iktidarlar yönetime ge-
lerek 2. Dünya Savafl›’na do¤ru giden süreci bafllatm›fllard›r. Büyük Buhran 1929’da
bafllayarak hemen bütün dünyay› etkilemifl, üretim düflüflü ve iflsizlikteki art›fl da-
ha önce hiç görülmemifl boyutlara ulaflm›flt›r.

Büyük Buhran, normal piyasa güçlerinin 1930’larda dünya çap›nda görüldü¤ü
türden büyük ölçekli ve kal›c› bir iflsizli¤i engelleyece¤ini öngören klasik ekono-
mi anlay›fl›n› derinden sarsm›flt›r. Bu olay, o zamana kadar ekonomi biliminde yer-
leflmifl olan temel inançlar›n sorgulanmas›na yol açm›flt›r. 1883-1946 y›llar› aras›n-
da yaflayan ünlü ‹ngiliz ekonomist John Maynard Keynes, Büyük Buhran’› aç›kla-
yan ve devletin belli politikalarla ekonomik çöküntülerin üstesinden gelebilece¤i-
ni iddia eden yeni bir teorik çerçeve ortaya koyarak modern makroekonominin
öncülü¤ünü yapm›flt›r.

Keynes’in ekonomik dalgalanmalara iliflkin temel düflünceleri, 1936 y›l›nda
yay›mlad›¤› “‹stihdam, Faiz ve Paran›n Genel Teorisi” adl› eserinde yer almakta-
d›r. Bugün, analizinde baz› önemli yetersizlikler görsek de Keynes’in Genel Te-
orisi 20. yüzy›l›n en etkili ekonomi eseri olmufltur. Keynes, daha sonra da Ulus-
lararas› Para Fonu’nun kurulmas›nda ve 2. Dünya Savafl› sonras› uluslararas› pa-
ra sisteminin oluflumunda bu kitab›ndaki düflüncelerinin d›fl›nda önemli katk›-
lar yapm›flt›r

Keynes’in temel tezi, piyasa ekonomilerinin her zaman kendilerini düzeltecek
bir mekanizmaya sahip olmad›¤›, yani düflük iflsizlik ve yüksek üretim düzeylerini
her zaman garanti edemeyece¤i biçimindedir. Aksine ekonomiler, ifl aleminin
iyimser ve kötümser olufluna ba¤l› olarak oluflan yat›r›m düzeyindeki de¤iflmeler
nedeniyle büyük dalgalanmalarla karfl› karfl›ya kalabilir. ‹fl çevrelerindeki bir kö-
tümserlik dalgas› yat›r›mlarda ani düflüfllere ve bu da toplam üretimde azal›fla ve
iflsizlikte bir art›fla yol açmaktad›r.

Keynes, Büyük Buhran’daki gibi derin bir ekonomik düflüfl bafllad›ktan son-
ra, piyasa güçlerinin tek bafl›na bunu tersine çeviremeyece¤ini iddia etmektedir.
Bunun nedeni k›smen ekonomideki belli anahtar fiyatlar›n, özellikle ortalama
ücret düzeyinin yeterince esnek olmamas›, yani ekonomi bir olumsuz flokla kar-
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fl›laflt›¤›nda h›zl› biçimde de¤iflmemesidir. Keynes, özellikle kamu harcamalar›,
vergiler ve para politikas› gibi makroekonomik politika araçlar›ndaki ayarlama-
larla ekonominin performans›ndaki düflüflün önüne geçilebilece¤ini ve ekono-
minin istikrara kavuflturulabilece¤ini iddia etmifltir. Keynes’in devletin istikrar
politikalar› uygulayarak ekonomik çöküflü önleyebilece¤i argüman› o kadar
yayg›n kabul gördü ki görüflleri âdeta kutsand› ve “Keynesyen Devrim” olarak
adland›r›ld›.

Her ne kadar ekonomik dalgalanmalar konusundaki düflünceleri, Genel
Teori’sinin iddia etti¤i kadar genellik tafl›masa da Keynes ekonominin makro
aç›dan analizine önemli ve kal›c› katk›lar yapm›flt›r. Gelifltirdi¤i toplam talep ve
toplam arz gibi pek çok kavram halen makroekonomik analizin temel araçlar›
aras›ndad›r

2. Dünya Savafl›’ndan sonraki ilk 25 y›lda Keynes’in politika önerileri hemen
hemen tüm dünyada kabul görmüfltür. Bu y›llar, devletin uygun bütçe ve para po-
litikalar›n› aktif biçimde uygulayarak ekonomik istikrars›zl›klar› önleyebilece¤i
yönünde bir güvenin artan biçimde yerleflti¤i bir dönemdir. Dünyada ço¤u eko-
nomiler yüksek bir büyüme h›z›n› ciddi daralmalar ve yüksek enflasyon olmadan
yakalam›fllard›r. Olaylar makroekonomik istikrar›n yerleflti¤i bir ça¤a ulafl›ld›¤›n›
gösteriyordu. Ancak 1970’lere do¤ru ekonomik görünüm kararmaya ve Keynes-
yen ekonomi doktrinine güven zay›flamaya bafllad›. Dünyan›n pek çok yerinde
ekonomik durgunluk (düflük veya negatif oranl› bir büyüme h›z›yla yüksek bir ifl-
sizlik oran›) ile yüksek bir enflasyonun birlikte görüldü¤ü stagflasyon olgusu ya-
flanm›flt›r. Fakat ekonomilerin bu yeni hastal›¤› Keynesyen politika önerileri ile
ortadan kald›r›lamam›flt›r. 

Pek çok ekonomist istikrar politikalar›n›n bizzat kendisinin yeni istikrars›zl›kla-
r›n ana kaynaklar›ndan biri oldu¤unu iddia etmektedir. Âdeta, stagflasyondan ak-
tivist devlet politikalar›n› sorumlu tutan bir “karfl› devrim” bafllam›flt›r. Bu karfl›
devrimde en önemlisi Milton Friedman olmak üzere çok say›da önemli ekonomis-
tin katk›s› olmufltur. Nobel ekonomi ödülünü de kazanm›fl olan Friedman, Chica-
go Üniversitesi’ndeki meslektafllar›yla beraber monetarizm (parasalc›l›k) olarak bi-
linen ve Keynesyencili¤in antitezi olan bir doktrin ortaya koymufltur.

Monetaristler, ilk olarak piyasa ekonomilerinin kendi kendilerini düzelttikleri-
ni, yani ekonomilerin kendi hâline b›rak›l›rsa tam istihdama dönme e¤iliminde ol-
du¤unu iddia etmifllerdir. Monetaristlerin ikinci iddialar› ise aktivist makroekono-
mik politikalar›n çözümün de¤il, sorunun bir parças› oldu¤u biçimindedir. Fried-
man, Anna Schwartz ile birlikte yazd›¤› “Birleflik Devletler’in Parasal Bir Tarihi” ad-
l› eserinde Amerikan ekonomisinin tarihsel analizine dayanarak ekonomik dalga-
lanmalar›n önemli ölçüde para arz›ndaki de¤iflmelerin sonucu oldu¤unu ileri sür-
müfltür. Friedman ve takipçileri aktivist makroekonomik politika do¤rultusunda
uygulanan de¤iflken bir para arz› yerine istikrarl› bir para arz›n›n ekonominin istik-
rar› için do¤ru anahtar oldu¤unu savunmufllard›r.

Keynesyen düflünceye karfl› monetaristler taraf›ndan bafllat›lan karfl› atak 1970’li
y›llar›n bafllar›nda, Robert Lucas, Thomas Sargent, Neil Wallace ve Robert Barro gi-
bi ekonomistlerin öncülü¤ünde yeni klasik makroekonomi taraf›ndan sürdürül-
müfltür. Bu ekonomistler piyasa ekonomilerinin kendi kendilerini düzeltti¤ini Fri-
edman’dan daha ateflli biçimde savunmufllar ve kamu politikalar›n›n ekonomiyi
sistematik olarak istikrara kavuflturmada etkisiz oldu¤unu iddia etmifllerdir. Bu te-
orinin taraftarlar› John F. Muth taraf›ndan ortaya at›lan rasyonel beklentiler kavra-
m›n› makroekonomik analizlerde kullanarak gelifltirmifllerdir. Rasyonel beklentiler
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hipotezi, bireylerin ve iflletmelerin gelecekteki ekonomik olaylar hakk›ndaki bek-
lentilerini olufltururken “rasyonel” bir biçimde davrand›klar›n›, yani mevcut bilgile-
rini en iyi biçimde kullanarak geçmiflte yapt›klar› hatalara düflmekten kaç›nd›klar›-
n› öne sürmektedir. Bu durumda kamu politikalar›ndaki de¤iflmelerin etkileri stan-
dart Keynesyen modellerin öngördü¤ünden çok daha az olmaktad›r. Nitekim yeni
klasik ekonomistlerin ortaya koyduklar› en önemli hipotez, ekonomi politikalar›-
n›n etkin olmad›¤› fleklindedir. Buna göre sistematik ya da beklenen politikalar
ekonominin istihdam ve üretim gibi reel de¤iflkenleri üzerinde etkili de¤ildir. An-
cak sürpriz ya da flok politikalarla bu de¤iflkenler etkilenebilmektedir.

1970’lerde geliflmifl ekonomilerde gözlenen verimlilik art›fl›ndaki ve ekonomik
büyümedeki yavafllama, bu sorunlara çözüm bulmak amac›na yönelen ve oldukça
farkl› görüflleri olan, Robert L. Bartley ve Arthur Laffer gibi ekonomistlerce geliflti-
rilen arz yönlü ekonomi yaklafl›m›n› ön plana ç›kartm›flt›r. ABD’de 1980’lerde Rea-
gan yönetimi döneminde etkili oldu¤u için Reaganomics olarak da adland›r›lan arz
yönlü ekonomide, vergilemenin piyasalardaki özendiriciler (üreticileri ve tüketici-
leri kararlar›nda yönlendiren etkenler) üzerindeki etkisine büyük önem verilir.
Vergi oranlar›n›n düflürülmesinin ekonomiyi canland›raca¤›, milli geliri ve vergi
gelirlerini art›raca¤› ve enflasyonu azaltaca¤› iddia edilir. Ancak Reagan dönemin-
deki uygulamalar, arz yönlü ekonominin fanatik taraftarlar›n›n iddia etti¤i kadar
parlak sonuçlar vermemifltir. Fakat ABD ekonomisinin 1990’larda gösterdi¤i yük-
sek performans› ortaya ç›karan faktörler aras›nda Reagan döneminde benimsenen
politikalar›n önemli bir yeri oldu¤u bugün kabul görmektedir.

Son dönemlerde yeni düflünce okullar› da tart›flmaya dahil olmufltur. Reel eko-
nomik dalgalanmalar teorisinin taraftarlar›, ekonomik dalgalanmalar›n aç›klanma-
s›nda hem Keynesyenlerin hem monetaristlerin hatal› olduklar›n› iddia etmektedir-
ler. Bunlar, floklar›n talepten ya da politikadan de¤il teknolojik de¤iflmelerden
kaynakland›¤› ve ekonomide gözlenen dalgalanmalar›n bunlarla aç›klanabilece¤i
biçiminde bir görüfl ortaya atm›fllard›r.

Yeni Keynesyenler olarak adland›r›lan bir grup ise Keynes’in temel görüfllerini
daha sa¤lam teorik temellere oturtmaya çal›flmaktad›r. Aktivist makroekonomik
politikalar› yeniden ön plana ç›karmaya çal›flan yeni Keynesyenler özellikle uzun
dönemde monetarizmi ve rasyonel beklentiler yaklafl›m›n› kabul ederler. Ancak
asimetrik bilgi, fiyatlar›n ve ücretlerin yap›flkanl›klar› ve kat›l›klar› gibi nedenlerle
piyasalar›n temizlenmedi¤ini ileri sürerler. Bu durumda eksik istihdam oluflacak ve
dolay›s›yla geniflletici kamu politikalar› reel has›la ve istihdam üzerinde etkili ola-
cakt›r. Bunlara göre eksik rekabet ve piyasa baflar›s›zl›klar› önemlidir, hatta ekono-
mik dalgalanmalar›n nedeni olarak piyasa baflar›s›zl›klar› gösterilmektedir. Stanley
Fischer, Joseph Stiglitz, Gregory Mankiw ve J. Anna Gray bu yaklafl›ma katk›lar›
olan ekonomistlerden baz›lar›d›r. Günümüzdeki makroekonomik tart›flmalar yeni
Keynesyenler ile yeni klasikler aras›nda süre gitmektedir.

Makroekonominin gelifliminde etkili olan üç olay› aç›klay›n›z.

Büyük Buhran
1930’lar›n Büyük Buhran’› modern zamanlarda ekonomik tart›flmalar›n en önemli
konusu olmufltur. 1929 ile 1932 aras›nda endüstriyel üretim ABD’de yaklafl›k %50,
Almanya’da %40 civar›nda, Fransa’da %30’a yak›n, ‹ngiltere’de ise %10 olmak üze-
re dünya çap›nda düflüfl göstermifltir. Ancak ‹ngiltere’deki düflüfl 1920’lerin ilk y›l-
lar›nda bafllad›¤› için söz konusu dönemdeki üretim azal›fl› düflük görünmektedir. 

91.  Ünite  -  Makroekonomiye Gi r ifl

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N

1



Bu dönemde sanayileflmifl ülkeler birbirine eflit olmayan bir deflasyonu da ya-
flam›fllar ve fiyatlar ‹ngiltere’de %25 düflerken fiyatlardaki azal›fl Almanya’da ve
ABD’de %30, Fransa’da %40’tan fazla olmufltur. Ancak buhran›n en büyük maliye-
ti iflsizlik olarak ortaya ç›km›fl ve iflsizlik trajik düzeylere ç›km›flt›r. 1933’te ABD’de
tüm ifl gücünün dörtte biri iflsiz kalm›fl, Almanya 1930’larda bir iflsizlik felaketi ya-
flam›flt›r.

Büyük Buhran geliflmifl ülkelerde bafllay›p geliflmekte olan ülkelere de yay›lan
global bir olayd›r. Sanayileflmifl ülkelerin talebinin azalmas›yla birlikte dünya pa-
zarlar›nda ham madde fiyatlar›n›n düflmesi Latin Amerika’dan Afrika ve Asya’ya ka-
dar pek çok ülke ekonomisini çökertmifltir. Ekonomik çöküntüyü siyasal istikrar-
s›zl›klar izlemifltir. Demokrasilerin ekonomik kaosla bafl edememesi Avrupa’n›n
pek çok ülkesinde, Japonya’da ve geliflen dünyada diktatörlüklerin oluflmas›na yol
açm›flt›r. Hitler’in gücünü art›rmas› da do¤rudan Almanya’daki ekonomik krizle
ba¤lant›l›d›r.

Önde gelen sanayileflmifl ülkeler krize, yurt içinde üretilen mallara yönelik ta-
lebi ve böylece istihdam› art›rarak vatandafllar›na ifl sahas› açmak amac›yla ithala-
ta engeller koyarak tepki gösterdiler. Ancak bu politika ciddi bir hatayd›, çünkü
dolayl› bir etki olarak di¤er ülkelerdeki iflsizli¤i art›r›yordu. Bütün büyük ülkeler
ayn› hatal› yola girdiler ve dünya ticareti çöktü, ülkeler aras›ndaki ekonomik ba¤-
lar koptu ve sonuçta her yerde iflsizlik t›rman›fla geçti.

Bu büyük ve yayg›n ekonomik gerilemenin nedenleri ne idi? Ekonomistler, tarih-
çiler ve di¤er sosyal bilimciler bu soruya yan›t olarak pek çok hipotezler gelifltirdi-
ler. Makroekonominin ortaya ç›k›fl›nda da her fleyden çok Büyük Buhran’›n etkisi ol-
mufltur. Gözlenen bu olgunun ilk mant›kl› aç›klamas›n› Keynes yapm›flt›r. Keynes,
Büyük Buhran’›n oluflmas›nda en önemli faktör olarak yat›r›mc›lar›n güvenindeki is-
tikrars›zl›¤› sorumlu tutmufl, Genel Teori’sinde dönem boyunca süren iflsizli¤i aç›k-
lamaya yönelik kapsaml› bir makroekonomik çerçeve oluflturmufl ve krizin afl›lma-
s›nda para ve maliye politikalar›n›n muhtemel rollerini ortaya koymufltur.

Bir kuflak sonra M. Friedman ile A. Schwartz Büyük Buhran’› 1929-1933 döne-
minde ABD’de uygulanan daralt›c› para politikas› ile aç›klam›fllard›r. Friedman ve
Schwartz 1930’larda ABD’de ortaya ç›kan banka iflaslar›n› önleyemeyen para poli-
tikas›n›n, ekonomik dalgalanman›n normal daralma devresinin, felaket niteli¤inde
bir çöküntüye dönüflmesinin de sorumlusu oldu¤unu vurgulamaktad›rlar.

Friedman ve Schwartz’›n bu aç›klama tarz›na baflka ekonomistler yo¤un biçim-
de itiraz ettiler. Bir ekonomi tarihçisi olan Charles Kindleberger sorunun uluslara-
ras› yönlerini daha ön plana ç›karan bir yorum ortaya att›. Onun görüflüne göre
dünya ölçe¤inde bir ekonomik liderli¤in olmamas› yüzünden 1920’lerde bafllayan
ekonomik gerileme önlenememifl ve bir buhranla sonuçlanm›flt›r. Ne Amerika Bir-
leflik Devletleri ne de ‹ngiltere, dünya ticaretini felce u¤ratan tarife art›fllar›na fren
koyarak veya ekonomik genifllemenin finansman›na yönelik kredi sa¤layarak dün-
ya ekonomisinin çöküflünü önleyecek liderli¤i yapamam›fllard›r. ABD dünya tica-
retinin düflüflünü önleme konusunda liderlik yapmak bir yana, 1930’daki yüksek
oranl› korumalar getiren Smoot-Hawley tarife yasas› ile durumu daha da kötüleflti-
ren en önemli ad›mlardan birini atm›flt›r.

Kindleberger’in görüflüne göre liderli¤in yoklu¤u tarihi bir kaza idi: Birleflik
Krall›k dünya liderli¤ini kaybetmifl, ABD ise 1930’larda henüz liderli¤in sorumlu-
luklar›n› üstlenmemiflti. Ayr›ca Uluslararas› Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankas› gi-
bi zordaki ülkelere kredi sa¤layarak krizin giderilmesine katk›s› olabilecek ulusla-
raras› kurulufllar henüz mevcut de¤ildi.
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Bir di¤er aç›klama da son dönemde Peter Temin’den gelmifltir. Temin, Büyük
Buhran’›n 1. Dünya Savafl›’n›n ertelenmifl bir sonucu oldu¤unu ve savafl sonras› sü-
ren çat›flmalar›n da buna katk›da bulundu¤unu ileri sürmüfltür. Baflka bir deyiflle
savafltaki çat›flmalar bar›fla da tafl›nm›flt›r. Savafl›n galipleri ve ma¤luplar›, savafl taz-
minatlar›, uluslararas› krediler ve di¤er mali sorunlar üzerinde ciddi tart›flmalar›
sürdürmüfllerdir. Savafl borçlar› ve tazminatlar› Avrupa’daki ço¤u ülkeleri mali aç›-
dan oldukça güçsüz b›rakm›flt›. Dahas›, bu çat›flmalar Avrupa ülkeleri aras›ndaki
düflmanl›¤›n ve daha derin korkular›n göstergesi oldu¤undan bunlar›n çözümü ol-
dukça güçtü.

fiayet Temin’in iddia etti¤i gibi Büyük Buhran’a yol açan floklar savafl ve sa-
vafl sonras› Avrupa ülkeleri aras›ndaki ekonomik ve siyasal kavgalar ise buhra-
n› önce sanayileflmifl ülkelere ve sonra da tüm dünyada ülkeden ülkeye yayg›n-
laflt›ran mekanizmalar nelerdi? Temin, ›srarla o dönemin uluslararas› para siste-
mini oluflturan alt›n standard›n›n ekonomik çöküntünün yay›lmas›ndaki ana
kuvvet oldu¤unu iddia etmektedir. Nitekim Barry Eichengreen ve Jeffrey Sachs,
Buhran’dan ilk kurtulan ülkelerin alt›n standard›n› ilk terk eden ülkeler oldu¤u-
nu göstermifllerdir.

Ekonomi biliminde pek çok konuda oldu¤u gibi Büyük Buhran’›n nedenleri ve
yay›lma mekanizmalar› konusunda da evrensel kabul gören bir yaklafl›m yoktur.
Aksine her biri krizin farkl› bir yönü üzerinde yo¤unlaflan ve bu kompleks makro-
ekonomik olgunun bir parças›na yönelen çok say›da aç›klamalar vard›r.

Büyük buhran›n nedenlerine yönelik farkl› ekonomistler taraf›ndan yap›lan aç›klamalar›
ifade ediniz.

MAKROEKONOM‹DE TEMEL VARSAYIMLAR
Makroekonomik modellerdeki varsay›mlar, modelin hangi düflünce ekolünün ürü-
nü oldu¤unu da ele verir. Bir ekonomik düflünce ekolünün ay›rt edici özellikleri-
ni bilhassa belli temel konularda yapt›¤› varsay›mlardan ç›karabiliriz. Bafll›ca flu
dört alandaki varsay›mlar bu noktada hayati öneme sahiptir: Piyasalar›n temizlen-
me h›z› ya da fiyatlar›n esneklik derecesi, dengenin tekli¤i, beklentilerin oluflum
biçimi ile k›sa ve uzun dönemin nispi önemi.

Piyasalar›n Temizlenme H›z› Konusundaki Farkl›
Varsay›mlar
Ekonomistler normal olarak bir mal veya hizmetin fiyat›n›n arz ve talebi dengele-
yecek biçimde ayarland›¤›n› kabul ederler. Baflka bir deyiflle talep sahipleri tam is-
tedikleri kadar mal sat›n al›rlar ve sat›c›lar arz ettiklerinin tamam›n› satarlar. Piya-
salar›n temizlenmesi varsay›m› ile piyasalar›n sürekli dengede oldu¤u vurgulan-
maktad›r.

Piyasalar›n sürekli temizlenmesi için fiyatlar ve ücretler arz ve talepteki de¤ifl-
melere göre an›nda ayarlanmal›d›r. Gerçekte ise pek çok ücretler -ki ücretler de bir
tür fiyatt›r- tedricen (yavaflça) ayarlanmaktad›r. Ayr›ca pek çok firma fiyatlar›n›
uzunca bir süre de¤ifltirmemeyi politika olarak benimsemektedir. Temizlenen pi-
yasa modelleri ücretlerin ve fiyatlar›n esnekli¤ini varsaymakla birlikte gerçek ha-
yatta baz› ücret ve fiyatlar›n yap›flkan oldu¤u aflikârd›r.
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Tam esnek fiyatlar ve ücretler klasik ekonominin temel varsay›mlar›ndand›r.
Buna göre tüm piyasalar temizlenir, ekonomi tam istihdamda ve reel GSY‹H
potansiyel düzeyindedir. Bu flartlar alt›nda parasal geniflleme do¤rudan fiyatla-
ra yans›yacak ve has›lay› etkilemeyecektir. Mali geniflleme ise baflta yat›r›mlar
olmak üzere özel harcamalar› d›fllayacak ve ekonomide kal›c› bir geniflletici et-
ki yapamayacakt›r.

Keynesyen analizde ise baflta ifl gücü piyasas› olmak üzere piyasalar›n temiz-
lendi¤i kabul edilmez. Talepteki bir azalma istihdam› ve has›lay› azalt›r. Bu durum-
da geniflletici maliye ve para politikalar› ile iflsizli¤in azalt›lmas› ve üretim hacmi-
nin geniflletilmesi mümkündür. Di¤er ekonomik düflünce ekolleri bu iki uç nokta
aras›nda bir yaklafl›m› benimsemektedir.

Dengenin Tekli¤i Konusundaki Farkl› Varsay›mlar
Uzun dönem dengesindeki bir ekonomi, arz veya talep yönünden gelen geçici bir
flok ile k›sa dönemde farkl› bir pozisyona itildikten sonra flok ortadan kalk›yor. Bu
durumda ne olacakt›r? Ekonomi tekrar eski uzun dönem dengesine geri mi döne-
cektir, yoksa farkl› ve kal›c› bir denge mi oluflacakt›r? Keynesyen görüflün farkl› ver-
siyonlar› ikinci durumu benimseyerek geçici floklar›n kal›c› etkileri olabilece¤i var-
say›m›n› kabul ederken, klasik yaklafl›mdan kaynaklanan ekoller ilk durumun ger-
çekleflece¤ini ve ekonominin bafllang›çtaki dengesine geri dönece¤ini varsayarlar.

Beklentilerin Biçimlendirilmesi Konusundaki Farkl›
Varsay›mlar
Ekonomistler genellikle gelecek hakk›ndaki beklentilerin bugünkü davran›fllar
üzerinde belirleyici bir etkisi oldu¤unu kabul ederler. Ancak beklentilerin nas›l or-
taya ç›kt›¤› konusunda ihtilaflar vard›r. Beklentiler, ekonomik modellere tamamen
d›flsal bir de¤iflken olarak dahil edilebilir. Örne¤in, gelecekte beklenen kârlardaki
bir art›fl her bir faiz oran›nda daha fazla yat›r›m yap›lmas›na yol açarak yat›r›m
fonksiyonunu kayd›rabilir. Ancak modelde bu beklentinin nereden kaynakland›¤›
noktas›nda bir aç›klama getirilmez. 

Baz› ekonomistler insanlar›n beklentilerini son derece basit bir yöntemle belir-
lediklerini varsayarlar. Statik beklentiler olarak adland›rabilece¤imiz bu varsay›m-
da, örne¤in enflasyon oran› konusunda insanlar bir önceki y›l›n enflasyon oran›-
n›n ya da son bir kaç y›l›n ortalamas›n›n gelecek y›l için de geçerli olabilece¤i bi-
çiminde bir beklentiye girebilirler. Burada beklentiler içsel bir de¤iflken olarak mo-
dele sokulmakta ama beklentilerin oluflumunun son derece basit oldu¤u kabul
edilmektedir.

‹ntibakç› (adaptif) beklentiler varsay›m› ise beklentilerin geçmiflteki tecrübelere
dayanarak oluflturuldu¤unu kabul eder. Burada bir tür deneme yan›lma mekaniz-
mas› söz konusudur ve ekonomik birimler geçmiflteki hatalar›n› dikkate almaktad›r-
lar. Örne¤in, ekonomik birimler geçen dönem milli gelirin, diyelim ki Ye

-1 gibi bir
de¤er alaca¤›n› tahmin etmifl olsunlar ve o dönemdeki gerçekleflme Ya

-1 olsun. ‹n-
sanlar bu döneme iliflkin beklentilerini olufltururken geçen dönemki beklenti ile fii-
li de¤er aras›ndaki fark› dikkate alacak ve bu sapman›n belli bir oran› kadar bek-
lentilerinde güncellemeye gideceklerdir: Ye = Ye

-1 + c(Ya
-1 – Ye

-1). Burada c katsay›s›
beklentinin fiili de¤erden sapmas›n›n hangi oranda bir sonraki döneme iliflkin bek-
lentiye yans›yaca¤›n› göstermektedir.
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Birçok ekonomist sistematik hatalar içeren bekleyifllerin gerçekleri yans›tmad›-
¤›n› ve bireylerin daha geliflmifl araçlarla beklentilerini oluflturduklar›n› ileri sür-
mektedirler. Bu noktada beklentilere iliflkin bir di¤er varsay›m olarak rasyonel
beklentiler hipotezi öne sürülmektedir. Beklentilerin rasyonel olmas› durumunda
ekonomik birimler sistematik hatalar yapmazlar. Ancak bunun, herkesin her fleyi
do¤ru olarak alg›layabilece¤i gibi bir anlam› yoktur. Kastedilen insanlar›n mevcut
bilgileri en iyi biçimde de¤erlendirerek beklentilerini oluflturduklar›d›r. Fakat kim-
se yanl›fll›¤›n› o anda bildi¤i bir beklentinin içine girmez ve sadece gerçekten ön-
görülemeyecek fleyler beklentilerin yanl›fl olmas›na yol açar. Burada önemli olan
gelecek hakk›nda beklentisi olan herkesin tek tek do¤ru beklenti oluflturmas› de-
¤il, insanlar›n ortalama olarak do¤ru beklenti içinde olmas›d›r. Yeni Klasik düflün-
ce ekolleri bu varsay›m› benimserler. Hatta yeni klasik ekol, içinde farkl› fraksiyon-
lar› bar›nd›rmas›na ra¤men, rasyonel beklentiler ekolü olarak da adland›r›l›r. Di¤er
tarafta yeni Keynesyenler de beklentilerin rasyonel biçimde oluflturuldu¤unu ka-
bul ederler.

K›sa ve Uzun Dönemin Nispi Önemi Konusundaki Farkl›
Varsay›mlar
Baz› ekonomik politikalar›n k›sa dönemde faydalar›n›n, uzun dönemde sak›ncala-
r›n›n olaca¤› ya da bunun tersinin olabilece¤i konusunda görüfl birli¤ine vard›kla-
r› bir durumda dahi farkl› ekollere mensup ekonomistler aras›nda bu fayda ve sa-
k›ncalar›n derecesi konusundaki ihtilaflar sürmektedir. Bu ihtilaf bu ekollerin k›sa
ve uzun dönemden hangisinin ne kadar önemli oldu¤u konusundaki farkl› yarg›-
lar›n› yans›tmaktad›r. Bu yarg›lar yukar›da aç›klad›¤›m›z di¤er üç varsay›mdan han-
gisinin benimsendi¤i ile ilgilidir.

Bir ekonomist piyasalar›n h›zl› temizlenece¤ine ne kadar çok inan›yorsa yani
klasik yaklafl›ma ne kadar yak›nsa, o derece k›sa dönemli talep yönetimi politika-
lar›na karfl› ç›kacak ve uzun dönemde potansiyel GSY‹H’yi art›rmay› amaçlayan
arz yönlü politikalar› savunacakt›r. Tersine k›sa dönemde talep yetersizli¤ine ba¤-
l› yüksek bir iflsizli¤in varl›¤›na ne kadar inan›yorsa -ki bu Keynes’in temel öner-
melerindendir- uzun dönemde potansiyel has›lay› azaltsa da k›sa dönemde tam is-
tihdama dönmenin faziletine o kadar önem verecektir. (Bu noktada Keynes’in
“uzun dönemde hepimiz ölmüfl olaca¤›z” sözünü hat›rlatmak çarp›c› olacakt›r.) Yi-
ne bir ekonomist k›sa dönem analizlerine ne kadar önem veriyorsa beklentileri o
derecede veri olarak alacakt›r. Aksine uzun dönem analizine önem verenler de
beklentilerin nas›l olufltu¤u ve de¤iflti¤ini analize dahil edecektir. 

BAZI TEMEL KAVRAMLAR

Gayrisafi Yurt ‹çi Has›la
Temel makroekonomik de¤iflkenlerin davran›fllar›n› anlayabilmek için ekono-
minin bütün olarak büyüklü¤ünün bir ölçüsü elimizde olmal›d›r. Bunun için en
s›k kullan›lan ölçü gayrisafi yurt içi has›la (GSY‹H) olup ekonomide belli bir dö-
nemde (1 y›lda, 3 Ayda) üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa de¤erini ifade
eder. Ekonomik faaliyetlerin temel ölçüsü olan GSY‹H ile ilgili üç ölçüm yönte-
mi kullan›l›r.
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Harcama Yöntemiyle GSY‹H’n›n Ölçülmesi
Bir ekonomide mal ve hizmetler için harcama yapan sadece hanehalklar› de¤ildir.
Devlet, firmalar ve yabanc›lar da harcama yaparlar. Bu gruplar taraf›ndan yap›lan
harcamalar› k›saca özetlersek;

Tüketim Harcamalar› (C). Tüketiciler taraf›ndan mal ve hizmet al›m›na yöne-
lik yap›lan toplam harcama miktar›d›r. GSY‹H’n›n en büyük kalemidir. Bu harca-
malar dayan›kl› tüketim mallar›n›n (otomobil, buzdolab›, TV, foto¤raf makine-
si...vb) al›nmas›n› kapsad›¤› gibi yiyecek, giyecek, e¤lence ve haberleflme gibi da-
yan›ks›z tüketim mal ve hizmetlerini de kapsar.

Yat›r›m Harcamalar› (I). Burada hem özel sektörün hem de kamu sektörü-
nün yat›r›m harcamalar› yer al›r. Yat›r›mlara gelir getiren aktifler üzerine yap›lan
her türlü harcama dahildir. Yeni fabrikalar ve makineler için firmalar taraf›ndan ya-
p›lan harcamalar; yeni evler ve konutlardaki gelifltirmeye yönelik hanehalklar›n›n
harcamalar›; devletin inflaat, makine ve teçhizat için yapt›¤› harcamalar yat›r›m s›-
n›fland›rmas›na girer.

Firmalar›n stoklar›ndaki de¤iflmeler de brüt yat›r›m harcamas› kapsam›nda de-
¤erlendirilir. Çünkü stoklar gelecekte gelir sa¤layacak aktifleri temsil etmektedir.
Stok de¤iflmeleri üretime konu olan ham madde ve malzeme, mamül ya da yar›
mamülden oluflan stoklardaki dönemsonu ve dönembafl› aras›ndaki farkt›r. E¤er
fark art› ise yat›r›mlar artar, eksi ise yat›r›mlar azal›r. Çünkü GSY‹H cari üretimi ölç-
tü¤ünden, cari dönemde üretilen fakat sat›lmayan stoklar da GSY‹H’ye dahil edil-
mektedir, ki bu yat›r›md›r. 

Devletin Nihai Tüketim Harcamalar› (G). Bu kategoride devletin hizmetle-
rini yerine getirebilmek için her çeflit mal ve hizmetler için yapt›¤› harcamalar yer
al›r. Bu harcamalar içerisinde istihdam edilen personele ödenen ücretlerden büro
malzemelerine, askerî harcamalardan dan›flmanl›k hizmeti harcamalar›na kadar çe-
flitli türdeki harcamalard›r. Bu harcamalar içerisinde sosyal güvenlik ve refah öde-
meleri fleklindeki transfer harcamalar› yer almaz. Çünkü bu tür harcamalar yeni
üretilen mal ve hizmetlerin sat›n al›nmas›n› temsil etmez. 

Net ‹hracat ((X-M) ya da NX). Bir ekonomideki baz› firmalar ürünlerini ya da
ürünlerinin bir k›sm›n› yurt d›fl›nda satarlar. Bu durumda ekonomi içindeki sat›fl-
larda yer almayan, ancak cari dönemde üretilen bu de¤erin hesaba kat›lmas›, yani
GSY‹H içinde gösterilmesi gerekmektedir. Ayn› zamanda bu ekonomide sat›lan
baz› mal ve hizmetler d›fl alemde üretilmifl olabilir. Bu durumda ihracat›n de¤erin-
den ithal edilen mallar›n de¤eri ç›kar›l›r. Kalan net ihracat rakam›d›r, bu büyüklük
ülke içindeki sat›fllara ilave edilir. Toplam net ihracat, ithalat›n ihracattan az olma-
s› durumunda pozitif, aksi hâlde negatif olacakt›r. Bu dört gruptaki harcamalar
toplanarak harcama yaklafl›m› çerçevesinde GSY‹H hesaplan›r. Buna göre;

GSY‹H = C + I + G + NX olur.

Gelir Yöntemiyle GSY‹H’nin Ölçülmesi
Üretim; mal ve hizmet üretmek amac›yla üretim faktörlerini bir araya getirmek su-
retiyle gerçeklefltirildi¤ine göre üretilen has›lan›n de¤erine, bu faktörlere yap›lan
ödemeler toplam›ndan ulafl›l›r. Ancak üretim sürecinde elde edilen çeflitli gelir bi-
çimlerine (ki bunlar; ücret, kira, faiz ve kâr fleklinde tan›mlan›r) ilave olarak iki ta-
ne de gelir say›lmayan ödeme vard›r. Bunlar dolayl› vergiler ve amortismanlard›r.
Bu yöntemle elde edilen gelir ve gelir say›lmayan ödemeleri k›saca aç›klarsak;
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‹fl gücü ödemeleri (W). Kamu ve özel sektörde çal›flanlara ödenen maafl ve
ücretlere ilave olarak iflverenlerin sa¤l›k planlar›na katk›s› ve maafltan kesilen ver-
gi gibi ödemeler bu kategoride yer al›r. 

TÜ‹K verilerinde yer alan ve iflletme art›¤› ad› alt›nda gösterilen kalem asl›nda
emek faktörü d›fl›ndaki üretim faktörlerine ait gelirlerdir. Bunlar ise;

Kira gelirleri ya da rant (R). Hanehalk› taraf›ndan binalar, arazi gibi mülki-
yetin kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelirdir.

Net faiz. Hanehalk› taraf›ndan firmalara stoklar›n finansman›, yeni fabrika ya
da yeni makine al›mlar› için verilen ödünçler karfl›l›¤› elde edilen gelirdir.

Kârlar. Firmalar›n vergi öncesi elde etti¤i gelirler olup vergi ödemeleri, hisse
senedi sahiplerine ödenen kâr paylar› ya da yeniden yat›r›m için da¤›t›lmayan kâr-
lar fleklinde kullan›l›rlar.

Ücret, faiz, kira ve kâr fleklinde elde edilen bu gelirlere ilave olarak gelir say›l-
mayan iki ödemenin de toplama dahil edilmesi gerekir. Bunlar;

Dolayl› vergiler. Bunlar harcama ve sat›fl vergileri gibi ödemeleri içerir. Bu tür
vergiler için önemli olan, bu vergilerin devlet ad›na firmalarca toplanmas›d›r. Bu
ödemeler üretim faktörleri sahiplerine gitmedi¤i için bu tür vergiler gelir say›lma-
yan ödemelerdir. 

Amortismanlar. Y›pranma ve eskime karfl›l›¤› olarak da ifade edilebilir. Amor-
tisman karfl›l›klar› asl›nda eskiyen fabrika ve aletlerin yenilenebilmesi için olufltu-
rulan fonlar olup dolayl› vergiler gibi gelir say›lmayan ödemelerdir. 

Gelir yaklafl›m›yla GSY‹H’yi hesaplamada faktör gelirlerine iki tür gelir say›lma-
yan ödemelerin ilave edilmesi sonucu ulafl›l›r. Elde edilen büyüklü¤ün harcama
yaklafl›m›yla ulafl›lan sonuca eflit olmas› gerekir. E¤er eflit de¤ilse istatistiki hata ka-
lemiyle eflitlenir. Bu eflitlik gereklidir. Çünkü ç›kt›lar için harcanan her birim para
bir baflkas› taraf›ndan gelir olarak ya da gelir say›lmayan ödeme olarak elde edil-
mektedir. Sonuç olarak gelir yaklafl›m› çerçevesinde GSY‹H’yi afla¤›daki flekilde
yazabiliriz.

GSY‹H = Ücret + Rant + Faiz + Kâr + Dolayl› Vergiler + Amortismanlar

Üretim Yöntemiyle GSY‹H’nin Ölçülmesi
Firmalar›n ürettikleri tüm mal ve hizmetlerin miktar› ile bunlar›n fiyatlar›n› çarpa-
rak dönem üretiminin de¤erine ulafl›r›z. Bu durumda belli dönemdeki GSY‹H, n
tane mal ve hizmet için fiyatlar› pi ve miktarlar› qi ile gösterip bunlar›n çarp›mlar›-
n›n toplam›n› afla¤›daki gibi formüle edebiliriz:

TÜ‹K’in üretim yöntemiyle GSY‹H hesaplar›nda ayn› mal ve hizmetleri üreten
birimlerden oluflan faaliyet kollar›ndaki nihai mal ve hizmet üretim de¤erinin öl-
çülmesi esas› benimsenmifltir. Bunun için ekonomi çeflitli sektörlere ayr›larak her
bir sektör için üretimin de¤eri hesaplan›r. Bu sektörler; Tar›m, Sanayi, ‹nflaat, Tica-
ret, Ulaflt›rma, Mali müesseseler, Konut, Serbest meslek hizmetleri, ‹zafi banka hiz-
metleri ya da gelirleri, Devlet hizmetleri, Kâr amac› gütmeyen özel hizmet kurulufl-
lar› ve ‹thal vergisidir.
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Di¤er Milli Gelir Kavramlar›
Milli gelir terimi ço¤u kez di¤er gelir ve has›la kavramlar›n› da içeren bir anlamda
kullan›lmaktad›r. Çünkü bütün gelir ve has›la büyüklükleri birtak›m küçük ayarla-
malarla birbirinden elde edilebilmektedir. 

Gayri Safi Milli Has›la (GSMH veya GNP) GSY‹H, yurt içinde üretilmifl nihai
mal ve hizmetlerin de¤eridir. GSMH ise bir ülke vatandafllar›n›n üretti¤i bütün eko-
nomik de¤erleri içermektedir. Buna göre GSY‹H’nin bir k›sm› di¤er ülke vatandaflla-
r›nca üretilmifl olabilece¤i gibi, GSMH’nin bir k›sm› da ülkenin di¤er ülkelerde yer-
leflik vatandafllar›nca üretilmifl olabilir. K›saca bu iki kavram sadece kapsad›¤› co¤ra-
fik alan bak›m›ndan farkl›l›k gösterir. GSMH hesaplan›rken GSY‹H rakam›na d›fl
âlem faktör gelirleri ilave edilmelidir. D›fl âlem faktör gelirleri aras›nda iflçi dövizleri,
müteflebbis gelirleri, kâr transferleri, d›fl borç faiz ödemeleri ve faiz gelirleri yer al›r.

GSY‹H + Net D›fl Âlem Faktör Geliri (NDAFG) = GSMH

NDAFG = D›fl âlem faktör gelirleri – D›fl âlem faktör ödemeleri

GSMH, GSY‹H’den fazla ise ülkenin vatandafllar› yurt d›fl›nda, yabanc›lar›n o ül-
kede ürettiklerinden fazla katma de¤er üretiyor demektir. Günümüzde baz› eko-
nomistler, GSMH’den ziyade GSY‹H üzerinde durmakta ve ekonominin üretim gü-
cünün as›l ölçüsünün GSMH de¤il, GSY‹H olarak kabul edilmesi gerekti¤ini savun-
maktad›rlar. Bunun nedeni ise uluslararas› ekonomik entegrasyonun yo¤unlaflma-
s›, ekonomik s›n›rlar›n siyasal s›n›rlar› tan›mamas›d›r. Art›k geliflmifl ekonomiler
GSMH yerine GSY‹H’yi kullanma e¤ilimindedirler. Bir di¤er neden de GSY‹H’nin
ölçümünün daha kolay olmas›d›r. Zira net d›fl faktör gelirini belirlemek istatistiki
aç›dan güçtür. Baflka bir neden ise ekonominin istihdam yaratma gücünü GSY‹H’nin
daha iyi temsil ediyor olmas›d›r. 

Safi Milli Has›la (SMH veya NNP) GSMH’yi oluflturan mal ve hizmetlerin
üretiminde, di¤er üretim faktörleri yan›nda önceki y›llarda üretilmifl sermaye mal-
lar› da kullan›l›r. Kullan›lan bu sermaye mallar›nda afl›nma ve y›pranmalar ortaya
ç›kar. Bu afl›nma ve y›pranmalar üretilen mallar›n de¤erinin parças›d›r. Bu afl›nma
pay›n› (amortisman) GSMH’den ç›kart›rsak SMH’ y› elde ederiz.

SMH = GSMH – Amortismanlar 

E¤er sermaye stokundaki y›pranmalar giderilemez ise ekonomi gelecek dö-
nemlerde, flimdiki üretim kapasitesini dâhi koruyamaz. 

SMH, ekonominin cari dönemdeki gerçek üretim gücünün ölçüsüdür. Ancak
amortismanlar›n kesin olarak tespiti mümkün de¤ildir. Bu nedenle özellikle ulus-
lararas› karfl›laflt›rmalarda SMH de¤il, GSMH ya da GSY‹H esas al›n›r.

Milli Gelir (MG ya da NI) Faktör fiyatlar›yla SMH olarak adland›r›lan milli ge-
lir, üretim faktörlerinin üretimden ald›klar› paylar›n toplam›d›r.

MG = GSMH – Amortismanlar – Dolayl› Vergiler + Sübvansiyonlar 
MG = Ücretler + Kârlar + Faiz + Rant (Kiralar)

Kiflisel Gelir (KG ya da Y) Kiflisel gelir, kiflilerin ellerine geçen gelirdir. An-
cak bu, üretime katk›lar›ndan ötürü ellerine geçmesi beklenen gelirden farkl›d›r.
Zira faktör gelirlerinden bir k›s›m kesintiler ve faktör gelirlerine bir k›s›m ilaveler
söz konusudur. 

KG = MG – Sigorta Primleri – Kurumlar Vergisi – Da¤›t›lmayan Karlar + Transferler
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Harcanabilir (Kullan›labilir) Gelir (HG ya da Yd) Kiflileri en çok ilgilen-
diren gelir kavram›d›r. Bireyler bu gelir üzerinden diledikleri gibi tasarrufta bulu-
nabilirler. Harcanabilir gelir, kiflisel gelirden gelir vergisi ve di¤er kanuni ödeme-
ler yap›ld›ktan sonra elde kalan tutard›r. Harcanabilir gelir ya tüketilir (C) ya da ta-
sarruf (S) edilir.

Harcanabilir Gelir = Kiflisel Gelir – Dolays›z Vergiler

Yd = C + S

Milli gelir büyüklükleri aras›ndaki bu geçifllili¤i afla¤›daki basit matematiksel
ak›m tablosunda özetleyebiliriz. Bu özet ayn› zamanda yukar›daki tüm ifadeleri
içermektedir.

GSY‹H’nin ölçülmesinde hangi yöntemler kullan›l›r.

Ekonominin Üretim Kapasitesindeki Art›fl›n Ölçülmesi:
GSY‹H Büyüme Oran›
Bir de¤iflkenin herhangi iki dönem aras›ndaki de¤iflme oran›, de¤iflkenin iki dö-
nemdeki de¤erleri aras›ndaki fark›n, bafllang›ç dönemindeki de¤erine bölünmesi
ile elde edilir. E¤er bu oran› 100 ile çarparsak iki dönem aras›ndaki yüzde de¤ifl-
meyi buluruz:

Ekonomideki büyüme h›z›, iflsizlik oran› ve enflasyon oran› gibi temel makro
de¤iflkenler genellikle yüzde cinsinden ifade edilir.

Ekonominin belli bir dönemde üretti¤i has›ladaki büyüme nominal veya reel
terimlerle ya da has›la düzeyindeki veya kifli bafl›na has›ladaki art›fl terimleriyle öl-
çülebilir. Ancak ekonomik büyüme deyince nominal de¤erlerdeki de¤iflmeden zi-
yade reel de¤erlerdeki de¤iflmeler kastedilmektedir.

Nominal GSY‹H, y›ldan y›la iki nedenle de¤iflir: Üretim miktar›n›n de¤iflmesi ve
piyasa fiyatlar›n›n de¤iflmesi. Reel GSY‹H ise farkl› dönemlerde üretilen mal ve
hizmetlerin ayn› fiyatlarla de¤erlendirerek dönemler aras›nda fiziki üretimin de¤i-
flimini (üretimdeki gerçek de¤iflmenin parasal de¤erini) ölçme imkân› verir. Her-
hangi bir t döneminin nominal GSY‹H’s› o dönemde üretilen tüm mallar›n miktar-
lar› ile o dönemdeki fiyatlar›n›n çarp›mlar›n›n toplam›na eflittir:

Ayn› t dönemindeki reel GSY‹H ise cari üretim miktarlar› baz (temel) al›nan bir
y›l›n fiyatlar›yla çarp›larak hesaplan›r:

Kifli bafl›na has›la ya da gelir ise nominal ya da reel GSY‹H’n›n ülke nüfusuna
bölünmesi suretiyle bulunur.
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Bundan sonra ekonomik büyüme ile ilgili tart›flmalar›m›zda yaln›zca reel de¤er-
lerden bahsedece¤iz. Bu durumda büyümeyi, reel GSY‹H düzeyindeki ya da kifli
bafl›na reel GSY‹H’daki art›fl olarak net bir tan›ma kavuflturmufl oluyoruz. Büyüme-
nin ya da reel GSY‹H’n›n zaman içinde artmas›n›n iki kayna¤› vard›r. Birincisi, üre-
timde kullan›lan üretim faktörlerinin (emek ve sermaye) miktar›n›n artmas›d›r. Bu
ise nüfusun artmas› ve sermaye birikimi ile gerçekleflir. Büyümenin ikinci kayna¤›
ise üretim faktörlerinin etkinli¤inin (verimlili¤inin) artmas›d›r. Böylece ayn› miktar-
daki üretim faktörleri ile daha fazla üretimin yap›lmas› mümkündür. Bu verimlilik
art›fl› e¤itim, tecrübe art›fl›, ifl bölümü ve daha ileri teknolojilerin gelifltirilmesi gibi
nedenlerle üretim faktörlerinin niteli¤inin yükselmesinden kaynaklan›r. Bir y›ldan
di¤er y›la büyüme oran› ya da büyüme h›z› flu formül ile hesaplan›r: 

Bu de¤eri 100 ile çarparak büyüme oran›n› yüzde cinsinden ifade edebiliriz.
Örne¤in; 2010 y›l›nda reel GSY‹H düzeyindeki büyüme h›z›, 

olarak gerçekleflmifltir. Bu oran›n yüzde olarak de¤eri %8,9’dur. 
Ekonomi n y›l boyunca g oran›nda bir büyümeyi sürdürmüflse ve bafllang›ç y›-

l›nda reel GSY‹H’n›n de¤eri Y0 ise, reel GSY‹H’n›n n. y›l sonundaki de¤eri:

Yn = (1 + g)nY0

olacakt›r. Bu formülden anlafl›laca¤› üzere n y›ll›k dönem sonunda reel GSY‹H’da-
ki de¤iflme, g’nin n kat› ile de¤il [(1 + g)n–1] ile orant›l›d›r. Bunun nedeni büyüme-
nin kümülatif (birikimli) bir süreç olmas›d›r. Yani ekonomi birinci y›lda g × Y0 ka-
dar büyüyüp Y1= (1+g)Y0 de¤erine ulaflmakta ve ikinci y›lki g oran›nda büyüme Y1
de¤eri üzerinden olmakta ve bu süreç n. y›la kadar böyle devam etmektedir. Örne-
¤in, her y›l %2’lik (g = 0,02) bir büyüme performans›na sahip bir ekonomide reel
GSY‹H’n›n ikiye katlanmas›, ilk anda zannedilebilece¤i gibi 50 y›l de¤il, yaklafl›k 35
y›l sürecektir (Yn = (1 + g)nY0 formülünde Yn = 2Y0’d›r. Buna göre (1 + 0,02)n = 2
olacakt›r. Buradan n’i çekersek 1,02 = 2(1/n) olup, 2’nin 35. kökü 1,02’ye eflit olarak
hesaplanacakt›r. Bu hesaplama için pratik 70 kural› uygulanarak gelirin iki kat›na
ç›kmas› için geçecek süre: n = (70/büyüme yüzdesi) olarak hesaplan›r.

Reel GSY‹H’nin zaman içinde artmas›na yol açan temel faktörler nelerdir?

Yaflam Maliyetinin Ölçülmesi: Fiyat Endeksleri ve
Enflasyon Oran›
2000 y›l›nda bir kiflilik sinema bileti için ortalama olarak T2 ödenmekteydi. Oysa
2005 y›l›nda bir sinema bileti için T7 ödenirken, 2011 y›l›nda ortalama olarak T10
ödenmektedir. Her geçen gün her fley daha pahal› hâle gelmektedir. Ekonomide
fiyatlar›n genel olarak artt›¤› bu durum enflasyon olarak adland›r›lmakta ve hem
ekonomistlerin hem de politika yap›c›lar›n öncelikli ilgi alanlar›ndan birini olufltur-
maktad›r.
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Burada hemen belirtmek istedi¤imiz bir nokta enflasyonun tek bir mal›n veya
baz› mallar›n fiyatlar›ndaki bir art›fl› de¤il genel fiyat düzeyindeki bir art›fl› ifade et-
mekte oldu¤udur. Fiyatlar genel düzeyi veya yaln›zca fiyat düzeyi, ekonomideki
tüm fiyatlar›n a¤›rl›kl› bir ortalamas›d›r. Enflasyon oran› ise fiyat düzeyinde belli bir
dönemde ortaya ç›kan yüzde art›flt›r. Yine enflasyonun tan›m›nda önemli bir nok-
ta, enflasyonun fiyat düzeyinde bir anda olup biten bir art›fl› (fiyat flokunu) de¤il,
aksine devaml›l›k arz eden bir art›fl› ifade etti¤idir.

Bir Fiyat Endeksinin Oluflturulmas›
Ekonomideki tüm fiyatlar›n ortalamas›n› yans›tan fiyat düzeyi bir endeksle ölçülür.
Bunun için ekonomideki binlerce mal ve hizmetin fiyatlar›na iliflkin bilgiler topla-
narak, bundan, ekonomideki tüm mal ve hizmetlerin miktar›n› üretimin de¤eri ola-
rak tek bir göstergeye indirgeyen GSY‹H gibi, tüm fiyatlar› tek bir say› ile ölçen bir
göstergeye ulafl›l›r. Akla gelen ilk çözüm tüm fiyatlar›n ortalamas›n› almakt›r. An-
cak bu, her mal ve hizmete eflit a¤›rl›k verecektir. Oysaki her bir mal›n üretim ve
tüketim miktarlar› ve ekonomideki önemi ayr›d›r ve bunun mutlaka dikkate al›n-
mas› gerekir. Bu nedenle bir fiyat endeksi oluflturulurken endekse dahil edilen
mallar önem derecelerini yans›tacak flekilde a¤›rl›kland›r›l›rlar. Elde edilen endeks
de¤erleri iki amaç için kullan›l›r: ‹lki her bir endeks için enflasyon oran› hesapla-
nabilir. ‹kinci olarak nominal bir büyüklük endeks say›s›na bölünerek reel büyük-
lük elde edilir. 

Fiyat düzeyinde bir dönemden di¤er döneme ortaya ç›kan yüzde de¤iflme ola-
rak tan›mlad›¤›m›z enflasyon oran›n›; t y›l›ndaki fiyat düzeyini Pt ile ifade ederek
afla¤›daki formül ile hesaplar›z:

Enflasyon, ekonomideki tüm mal ve hizmetlerin fiyatlar›n›n artmas› de¤ildir.
Belli bir dönemde baz› mallar›n fiyatlar› düflüyorken dâhi di¤er mallar›n fiyat›nda-
ki art›fl nedeniyle genel fiyat düzeyi yükselebilir ve enflasyon oluflabilir. 

Nominal büyüklü¤ü reel büyüklü¤e dönüfltürmek için de¤iflkenin nominal bü-
yüklü¤ü endeks say›s›na bölünür. Örne¤in:

Nominal GSY‹H / Fiyat Endeksi = Reel GSY‹H

S›k Kullan›lan Fiyat Endeksleri
Gerçek hayatta bir ekonomide her y›l binlerce çeflit mal ve hizmet üretilmektedir.
Bu durum, fiyat düzeyindeki de¤iflmeleri izlemek üzere oluflturulan farkl› fiyat en-
dekslerinin ortaya ç›kmas›na yol açar. Her bir endeks farkl› mal sepetlerini içer-
mekte ve bu nedenle farkl› enflasyon oranlar› ortaya ç›kmaktad›r. Hesaplanan
farkl› fiyat endekslerine örnek olarak tüketici fiyatlar› endeksi, üretici fiyatlar› en-
deksi, ihracat ve ithalat fiyat endeksleri, ücretliler geçinme endeksi gibi her biri fi-
yatlardaki de¤iflmenin ayr› bir yönünü ön plana ç›karan endekslerin varl›¤›ndan
bahsedebiliriz. Uygulamada en s›k kullan›lan üç fiyat endeksi ise tüketici fiyatlar›
endeksi (TÜFE), üretici fiyatlar› endeksi (ÜFE), ve GSY‹H deflatörüdür.

GSY‹H Deflatörü; bir dönemin nominal GSY‹H’sinin reel GSY‹H’sine oran›d›r
ve baz al›nan y›l ile ölçümü yap›lan y›l aras›ndaki fiyat de¤ifliminin bir ölçüsüdür.
GSY‹H deflatörü, ekonomide üretilen tüm mallar› ve hizmetleri içeren, oldukça ge-
nifl kapsaml› bir fiyat endeksidir.
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Deflatörün belli bir t y›l›ndaki de¤erini, daha önce verdi¤imiz nominal ve reel
GSY‹H’ye iliflkin formülleri kullanarak flu formülle buluruz:

Yukar›daki formül nispi fiyatlar›n a¤›rl›kl› ortalamalar› olarak da yaz›labilir:

Bu formüldeki wit i mal›n›n t y›l›ndaki GSY‹H içindeki pay›n› gösterir. Bu for-
müllerle hesaplanan endeks de¤iflken a¤›rl›kl› endeks veya Paasche Endeksi olarak
adland›r›l›r.

Tüketici Fiyatlar› Endeksi(TÜFE); flehirlerde yaflayan tüketicilerin, sabit bir
mal ve hizmetler sepetini sat›n alma maliyetindeki de¤iflmeleri ölçer. Bu nedenle
tipik bir hanehalk›n›n yaflam maliyetinin göstergesi olarak de¤erlendirilir. TÜFE’de
sepete dahil edilen mal ve hizmetlere baz al›nan y›lda hanehalklar›n›n bütçeleri
içindeki pay›na göre a¤›rl›k verilir ve baz y›l de¤ifltirilmedikçe bu de¤erler de¤ifl-
mez. Hane bütçelerine iliflkin bilgiler, TÜ‹K taraf›ndan Hanehalk› Tüketim Harca-
malar› Anketleri yolu ile elde edilmektedir.

Bu formülü daha genel olarak afla¤›daki gibi yazmak mümkündür:

Ayn› formülü mallar›n hanehalk› bütçesindeki a¤›rl›klar› cinsiden de yazabiliriz:

Dikkat edilirse burada i mal›n›n hanehalk› bütçesindeki pay›n› gösteren a¤›rl›k-
lar (wib) sadece baz y›l› için hesapland›klar›ndan, deflatör için verdi¤imiz Paasche
formülünün aksine sabit olup y›ldan y›la de¤iflmemektedir. Bu flekilde hesaplanan
endekslere sabit a¤›rl›kl› endeks veya Laspayres Endeksi ad› verilmektedir.

Her iki endeks de esasen belli bir mal sepetinin maliyetini ölçmekte ve bunu
baz y›ldaki maliyet ile karfl›laflt›rmaktad›r. Ancak ikisi aras›nda çeflitli farklar vard›r.
TÜFE ile GSY‹H deflatörü aras›ndaki farklar› üç noktada toplayabiliriz:

1. Deflatör, TÜFE’ye göre daha genifl bir mal grubunun fiyatlar›n› ölçer. Defla-
tör ekonomide üretilen tüm nihai mal ve hizmetleri içerirken TÜFE yaln›zca
tüketicilerce sat›n al›nan baz› mal ve hizmetleri içerir.

2. TÜFE ithal mallar›n› da içerirken deflatörde yaln›zca yurt içinde üretilen
mallar ve hizmetler de¤erlendirilir.

3. TÜFE’nin ölçtü¤ü mal sepeti de¤iflmezken deflatör ekonomide üretilen mal-
lar›n bileflimindeki de¤iflmeyi endekse yans›t›r.
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Türkiye’de TÜFE’ye iliflkin 2003 y›l› itibar›yla önemli de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.
TÜFE sepeti de¤ifltirilirken baz› mallar›n a¤›rl›k yap›lar›nda da de¤iflikli¤e gidilmifl-
tir. Örne¤in cep telefonu, ‹nternet ücreti, PVC pencere, bilgisayar donan›mlar› gi-
bi yeni ürünler sepete ilave olurken normal benzin, dikifl makinesi, kibrit, jeton gi-
bi ürünler sepetten ç›kar›lm›flt›r.

Yine endekse iliflkin hesaplama yöntemi de de¤ifltirilmifltir. Daha önce kullan›-
lan aritmetik ortalama yerine geometrik ortalama tercih edilmifltir. Birçok AB ülke-
sinde de kullan›lan geometrik ortalama yöntemi;

• Daima aritmetik ortalamadan daha düflük de¤er oluflacakt›r. 
• Aritmetik ortalama gibi afl›r› de¤erlerden çok etkilenmez.
• Fiyat farkl›laflt›rmas›n›n ve ikame iflleminin yo¤un oldu¤u mal ve hizmetler-

de anlaml› sonuçlar üretecektir. Çünkü endeks hesaplar›nda anormal nispi
de¤iflmeler gösteren de¤erlerin varl›¤› hâlinde, hem bütün de¤erleri kapsa-
yan hem de nispeten istikrarl› bir, ortalama hesaplayabilmek için geometrik
ortalama tercih edilmektedir.

Yine endeks sepetinin kapsam› ve a¤›rl›k yap›s› her y›l hanehalk› bütçe anketi
sonuçlar› kullan›larak Aral›k ay›nda güncellenmektedir. Endeks rakamlar› zincirle-
me Laspeyres formülasyonu çerçevesinde hesaplanmaktad›r. Böylece sabit bir baz
y›l yerine her y›l bir önceki y›l› baz alarak hesaplama yap›lmaktad›r.

Üretici Fiyatlar› Endeksi (ÜFE); ÜFE de TÜFE gibi belli bir mal sepetinin ma-
liyetini ölçer. Burada ülke ekonomisinde üretimi yap›lan ve yurt içi sat›fla konu
olan ürünlerin genel fiyat düzeylerindeki de¤iflim ölçülmektedir. ÜFE kapsam›nda,
Türkiye genelinde devlet ve özel sektör ay›r›m› yap›lmaks›z›n dört sektörden 751
maddeye iliflkin fiyat hareketleri de¤erlendirilmektedir. Bu sektörler: i) en fazla
a¤›rl›¤›n verildi¤i (%72,07) imalat sanayi, ii) tar›m (%20,65), iii) elektrik, gaz ve su
(%5,77) ve iv) madencilik-taflocakç›l›¤› (%1,51) d›r. ÜFE’de kullan›lan fiyatlar üre-
ticiden da¤›t›m kanallar›na geçerken ölçülmektedir. Fiyatlara KDV gibi vergiler da-
hil edilmeyip sadece peflin üretici fiyatlar› dikkate al›nmaktad›r.

ÜFE di¤er iki endeks için bir haberci gibidir. Zira ÜFE’deki art›fllar, TÜFE ve
deflatördeki muhtemel bir art›fl› ima eder. Bu nedenle siyasiler ve ekonomistlerin
önem verdi¤i endeks ÜFE’dir. Kamuoyunda üzerinde yorumlar›n yap›ld›¤› enflas-
yon oranlar› da ÜFE ile ölçülen oranlard›r.

Her üç endeksin gösterdi¤i oranlar az çok birbirinden farkl›d›r. Zira içerdi¤i mal
ve hizmetler ile bunlara verilen a¤›rl›klar farkl›d›r. Bunlardan biri do¤ru di¤eri yan-
l›fl diyemeyiz. Siyasiler ÜFE’ye daha çok önem verirken geçim derdindeki vatan-
dafl elbette ki TÜFE’ye önem verecektir.

Ekonominin ‹fl Yaratma Kapasitesinin Ölçülmesi: ‹flsizlik
Oran›
Ekonomik performans›n bir yönü de ekonominin üretken kaynaklar›n› ne kadar iyi
kulland›¤›d›r. ‹stihdam, üretim faktörlerinin -emek, toprak ve sermaye- fiili olarak
üretim sürecinde kullan›lmas›d›r. Bu istihdam›n genifl anlamda tan›m›d›r. Mevcut
kaynaklar›n üretime kat›lmayan k›sm›na eksik istihdam veya iflsizlik olarak tan›mla-
n›r. Üretim faktörlerinin tam olarak istihdam edilmesi hâlinde, bir ekonominin ürete-
bilece¤i mal ve hizmetlerin miktar›na potansiyel has›la, do¤al has›la ya da tam istih-
dam has›las› denilir. Eksik istihdam, potansiyel has›la ile fiili olarak üretilen has›la
aras›ndaki fark olarak tan›mlan›r. Gerçekten de ekonominin istihdam düzeyi hakk›n-
da en sa¤l›kl› bilgiyi tabii ki do¤al has›la düzeyini do¤ru biçimde hesaplayabilirsek-
bu istatistik verecektir. Ancak uygulamada bu yöntem pek kullan›fll› olmamaktad›r.
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‹stihdam›n dar anlamda tan›m› yaln›zca emek faktörünü içerir. Bu ba¤lamda is-
tihdam, emek faktörünün ekonomik faaliyetlere kat›lmas› olarak ele al›n›r. ‹flsizlik
ise emek faktörünün fiili olarak üretime kat›lmamas›d›r. ‹stihdam›n emek faktörü-
ne ba¤l› olarak tan›mlanmas›, eme¤in istihdam edilmesi hâlinde di¤er üretim fak-
törlerinin de istihdam edilmifl olaca¤› fleklinde z›mni bir varsay›ma dayan›r. ‹stih-
dam ve iflsizlik kavramlar›n›n daha iyi anlafl›labilmesi için ifl gücü kavram›n›n aç›k-
lanmas› gerekmektedir.

Ekonomik anlamda iflgücü ya da emek ülke nüfusuna dayanmaktad›r. ‹fl gücü,
çal›flma kabiliyet ve iste¤ine sahip nüfustur ve aktif (etkin, faal) nüfus ile ayn› an-
lamdad›r. Faal nüfusa ulaflmak için önce, ülke nüfusundan (0-14 yafl aras›nda ve
65 yafl üstünde olanlar) ç›kar›larak çal›flma yafl› nüfusu belirlenir. Çal›flma ça¤›n-
daki nüfus içerisinde olup da çal›flma istek ve kabiliyetinde olmayanlar›n (ev ha-
n›mlar›, ö¤renciler, emekliler, hükümlüler, sakatlar, mülk geliri ile geçinenler, as-
kerler, çal›flmak istemeyenler...) düflülmesi ile faal nüfus elde edilir. Faal nüfus da
çal›flanlar (fiilen istihdam edilenler ya da çal›flanlar) ve iflsizler olarak iki gruba ay-
r›lmaktad›r.

‹stihdam aç›s›ndan emek, çal›flt›r›lan insan say›s› veya ifl gücü saati cinsinden
ölçülür. Ancak istihdam›n hangi birimler ile tan›mland›¤› tart›flt›¤›m›z sorunlar› et-
kilemez.

‹flsizlik, çal›flma gücünde ve arzusunda olan ve cari ücretten çal›flmaya raz› olup
da ifl bulamayan iflgücünün varl›¤›d›r. Bu tan›mdaki baz› unsurlar›n aç›klanmas›
gerekmektedir. Öncelikle bir kiflinin iflsiz say›labilmesi için çal›flma gücünün olma-
s› gerekir. Yani iflsizlik daha önce tan›mlad›¤›m›z aktif nüfus için söz konusudur.
Ayr›ca bir kifli çal›flma arzusu tafl›mal›d›r. ‹kinci olarak piyasada oluflan cari ücret-
ten çal›flmak arzusu sergilenmeli, mevcut ücret haddinde ifl bulunursa çal›flmaya
haz›r olunmal›d›r. Bu flartlar alt›nda iflsizlik gayri iradi olarak karfl›lafl›lan bir du-
rumdur. ‹flsizlik oran› ise yukar›daki tan›ma göre ifl bulamayan iflgücünün toplam
ifl gücüne oran›d›r.

‹stihdamla ilgili bir baflka önemli tan›m da iflgücüne kat›l›m oran›d›r. ‹fl gücüne
kat›l›m oran›; istihdam edilenler ile iflsizlerin toplam›n›n çal›flma yafl› nüfusu için-
deki yüzde pay›d›r. Bu tan›ma göre; 

Makroekonomik Performans
Bir ekonominin bir dönemdeki baflar›s›n›n ölçülmesinde üç temel k›stas vard›r:
Enflasyon oran›, büyüme h›z› ve iflsizlik oran›. Bu üç göstergedeki geliflmeler gün-
lük hayat›m›z› yak›ndan ilgilendirdi¤i gibi makroekonominin ilgi alan›na giren te-
mel de¤iflkenler de bunlard›r. Bu üç gösterge halk taraf›ndan dikkatle izlendi¤i gi-
bi siyasal iktidarlar›n baflar›lar›n›n de¤erlendirilmesinde en önemli unsurlar› olufl-
turmaktad›r.

K›sa dönemde halk›n en çok dikkat etti¤i göstergeler iflsizlik ve enflasyondur.
Çünkü bunlar›n olumsuz sonuçlar› hemen hissedilmektedir. Büyüme ise çarp›c› et-
kisini daha uzun vadede ortaya koymaktad›r. Bu nedenle ekonomideki geliflmeler
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uzman gözüyle de¤erlendirilmedi¤inde özellikle bu iki de¤iflkene bak›l›r. Bu iki
de¤iflkenin toplam› ise hoflnutsuzluk endeksi olarak adland›r›l›r. Halk›n ekonomi-
nin gidiflat›ndan hoflnut olup olmad›¤› konusunda bu endeks yard›m›yla bir fikir
elde edilebilir. Endeksin de¤eri yükseldikçe toplumun ekonomi hakk›nda karam-
sarl›¤a kap›lmas› do¤ald›r.

Tablo 1.1 Türkiye’nin 20 y›ldaki makroekonomik performans›na iliflkin bilgiler
yer almaktad›r. 1994, 2001 ve 2009 halk›n yoksullaflt›¤› y›llard›r. 1970’li y›llar›n so-
nunda bafllayan yüksek enflasyon 1990-2002 döneminde de devam etmifltir. Bu
dönemde ortalama enflasyon oran› %65,5 civar›nda gerçekleflmifltir. 2002 y›l›ndan
itibaren enflasyon düflmeye bafllam›flt›r. 2004 ve 2010 y›llar›, sahip oldu¤u %9’a va-
ran büyüme oranlar›yla halk›n refah düzeyinin en h›zl› artt›¤› y›llar olmufltur. Bu
dönemde iflsizlik oranlar› 1990’l› y›llar›n ortalar›nda biraz azal›rken 2000’li y›llarda
yükselifl göstermifltir. Hoflnutsuzluk endeksinin en yüksek de¤ere ulaflt›¤› dönem
1990-2002 dönemidir. Bunda hem ekonomik krizlerin hem de yüksek enflasyonun
pay› vard›r. Dönemsel sonuçlara bakarsak tabloda ele al›nan zaman dilimindeki en
baflar›l› dönem 2002-2007 dönemidir.

Hoflnutsuzluk endeksi nedir, bu endeksdeki de¤ifliklikler neyi ifade eder?

Büyüme (%) Enflasyon (%) ‹flsizlik oran› (%) Hoflnutsuzluk endeksi

1990 9,4 50,0 8,5 58,5

1991 0,3 52,6 8,7 61,3

1992 6,4 67,1 9,0 76,1

1993 8,1 55,2 9,4 64,6

1994 -6,0 120,5 9,1 129,6

1995 8,0 88,0 8,1 96,1

1996 7,1 71,6 7,1 78,7

1997 8,3 78,4 7,3 85,7

1998 3,9 68,8 7,4 76,2

1999 -6,1 43,7 8,2 51,9

2000 6,3 53,7 7,0 60,7

2001 -9,5 57,7 8,9 66,6

2002 7,9 45,0 10,8 55,8

2003 5,9 23,8 11,0 34,8

2004 9,9 11,5 10,8 22,3

2005 7,6 7,4 10,6 18,0

2006 6,9 9,3 10,2 19,5

2007 4,7 8,1 10,3 18,4

2008 0,7 9,7 11,0 20,7

2009 -4,8 6,4 14,0 20,4

2010 8,9 6,3 11,9 18,2
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Döviz Kuru
Bir ülkeye yap›lan ödemeler, o ülkenin para birimiyle yap›l›r ve bu ödemelere bafl-
ta merkez bankalar› olmak üzere bankac›l›k sistemi arac›l›k eder. Ancak herhangi
bir para biriminin ticarete taraf ülkelerce kabul edilmesi de mümkündür. Nitekim
bugün için tüm ülkeler uluslararas› ödemelerde ABD Dolar›n› ödeme arac› kabul
etmektedirler. Euro ve Japon Yeni ve ‹ngiliz Sterlini de büyük ölçüde uluslararas›
ödemelerde kabul görmektedir.

Bu noktada sorun ödemeyi yapan›n paras›n›n ödemenin yap›laca¤› para birimi
cinsinden de¤erinin belirlenmesidir ki burada döviz kuru kavram› gündeme gelir.
Döviz kuru bir ülkenin para biriminin, di¤er bir ülke paras› cinsinden de¤eridir.
Döviz kurunun farkl› tan›mlar› ve bu tan›mlara uygun ölçümleri vard›r.

Alternatif Döviz Kuru Tan›mlar›
Döviz kuru basitçe, yabanc› bir para birimi için ödenen ulusal para miktar›n› ifade
etmektedir:

ER = (ulusal para / yabanc› para)

Örne¤in, 14.02.2012 tarihi itibar›yla baz› para birimlerinin Türk Liras› (T) cinsin-
den de¤erleri flöyledir: 1US$ = T1,76, 1) = T2,33, 1£ = T2,78, Bu tan›m bize iki ta-
rafl› nominal döviz kurunu vermektedir. Günlük konuflmada döviz kuru bu anlam-
da kullan›lmaktad›r.

Ancak döviz kuru kavram›n›n içeri¤ini bu basit tan›m›n kapsam›na s›k›flt›rma-
m›z do¤ru olmaz. Sorunu netlefltirmek istedi¤imizde karfl›m›za bir dizi alternatif
yöntem ç›kmaktad›r: “Nominal” döviz kuru ile ilgilenebilece¤imiz gibi “reel” döviz
kuruna da bakabiliriz veya “iki tarafl›” (bilateral) ya da “toplulaflt›r›lm›fl” (efektif)
döviz kuru ile de ilgileniyor olabiliriz. Reel döviz kuru, nominal döviz kurunun bir
fiyat endeksi kullan›larak deflate edilmifl ifadesi olup bunu da iki tarafl› veya efek-
tif olarak ölçebiliriz.

‹ki Tarafl› Reel Döviz Kuru
‹ki tarafl› reel döviz kuru flöyle tan›mlanabilir:

Burada ER iki tarafl› nominal döviz kuru olup Pd yurtiçi fiyat düzeyini, Pf ise di-
¤er ülkenin fiyat düzeyini göstermektedir. Örne¤in, 2011 y›l› fiubat ay›nda 1
US$=T1,50’dir. Bir y›l sonra 1 $ = T1,80 olmufltur. Bu devre zarf›nda enflasyon ora-
n› Türkiye’de %10, ABD’de %2’dir. ABD’de 2011’da fiyat düzeyi 100 ise 2012 y›l›n-
da fiyat düzeyi 102 olmufltur. Türkiye’de 2011 y›l›ndaki fiyat düzeyini 100 al›rsak
2012’deki fiyat düzeyi 110 olmufltur. 2012’de nominal döviz kuru T1,80/$ iken re-
el döviz kuru (2011 y›l›n› baz ald›¤›m›zda):

RER = T1,80 / US$ × (102 / 110) = T1,66 / US$

olmufltur. Bu dönemde nominal döviz kuru %20 yükseldi¤i hâlde, ülkelerin fi-
yat düzeylerindeki yükselmeler farkl› oranlarda oldu¤u için reel döviz kuru %11
{= [(1,66 – 1,50) / 1,50] × 100} oran›nda artm›fl, yani T reel olarak %11 de¤er
kaybetmifltir.
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Burada hemen tan›mda yer alan her bir bileflenin tan›m›na göre farkl› reel dö-
viz kuru ölçümlerinin ortaya ç›kabilece¤ini anlar›z. Örne¤in, ER dönem sonu de-
¤eri olabilece¤i gibi dönemin ortalama de¤erini de ölçebilir ya da ihracat veya it-
halatta geçerli olan kur olabilir. Benzer biçimde deflatör olarak TÜFE, ÜFE, GSY‹H
deflatörü, ihracat fiyatlar› ya da ithalat fiyatlar› endeksi kullan›labilir. Bunlar›n her
biri farkl› anlamlara gelen ve farkl› amaçlara hizmet edebilecek reel döviz kuru de-
¤erleri ortaya ç›karacakt›r.

Efektif Döviz Kuru
Bafll›ca ticaret partnerleri ile oluflan reel döviz kuru de¤erleri bir biçimde bir en-
dekste bütünlefltirilerek nominal efektif döviz kuru (EER) veya reel efektif döviz
kuru (REER) tan›mlanabilir. Burada da reel döviz kuru için bahsetti¤imiz durumlar
geçerli oldu¤u gibi ayr›ca bütünlefltirmede kullanaca¤›m›z formül ve her bir ülke-
nin para birimine verece¤imiz a¤›rl›klara, wi, ba¤l› olarak pek çok ölçüm yapma-
m›z mümkündür. Bu a¤›rl›klar, ülkelerin ihracattaki ya da ithalattaki paylar›na gö-
re, ya da toplam ticaretteki paylar›na göre belirlenebilir. A¤›rl›klar›n, toplam› bire
eflit olmak üzere n adet ülkeyle ikili döviz kurlar› sepete dahil ediliyorken nomi-
nal efektif kur:

formülü ile hesaplan›r. Reel efektif döviz kuruna ise

formülü ile ulafl›labilir.

Düz ve Çapraz Döviz Kuru
Döviz kuruna iliflkin bir ölçüm de çapraz ve düz kur ayr›m› ile ortaya ç›kmaktad›r.
Bizim flu ana kadar bahsetti¤imiz döviz kuru, düz kurdur. Düz kurda bir ülkenin
para birimi ile di¤erleri aras›ndaki bir mübadele oran› söz konusudur. Çapraz kur
ise bu iki ülkenin T ile ikili kurlar›n›n oran›ndan elde edilmektedir. Örne¤in, T ile
US$ aras›ndaki kur T1,76/$ ve T ile ) aras›ndaki kur 2,33 T/) ise bu iki kur de¤e-
rinden hareketle ) ile US$ aras›ndaki döviz kurunu 1,32 US$/) [=(T2,33/)) /
(T1,76/US$)] olarak hesaplayabiliriz. Bu de¤er ) ile US$ aras›ndaki çapraz kurdur.

Mali Piyasalar›n Ana Göstergesi: Faiz Oran› 
Faiz oran›n›n yükselmesi borçlanma maliyetini artt›r›r. Bu hem konut ve tüketici
kredisiyle ev ya da araba almak isteyenleri hem de taksitle dayan›kl› tüketim mal-
lar› almak isteyenleri güç durumda b›rak›r. ‹fl adamlar› yat›r›m kararlar›n› al›rken
daha ürkek davran›rlar. Çünkü yüksek faiz oranlar› kredi maliyetlerini artt›rmakta-
d›r. Yüksek faizler yat›r›m› özkaynaklar› ile finanse etmeyi planlayan bir giriflimci
üzerinde bile cayd›r›c› etki yapar, zira bir yat›r›m›n yap›lmas› için en az›ndan faiz
oran›na eflit ya da ondan daha yüksek oranda bir kar beklentisi olmal›d›r. Aksi tak-
tirde elinde yat›r›labilir fonu olan iflletmeler risk içeren yat›r›mlar yapmak yerine,
ellerindeki fonlar› banka mevduat› ya da devlet tahvili biçiminde tutmay› tercih
edeceklerdir. Sonuç olarak faiz oranlar›ndaki yukar› veya afla¤› do¤ru herhangi bir
de¤iflmenin herkesin finansal planlar›n› bozdu¤unu ve gerek tasarruf sahipleri ve
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gerekse de her türlü amaç için kredi talep edenler aç›s›ndan tesadüfi kazançlar ve
kay›plar do¤urdu¤u aflikârd›r. Nitekim bütün bunlar› ülkemizin 1980’lerden beri
yaflad›¤› tecrübeler ›fl›¤›nda günlük hayat›m›zda gözlemekteyiz.

Yukar›da k›saca önemini belirtti¤imiz faiz oranlar›n›n hangi düzeyde seyretti¤i
ve ne yönde de¤iflti¤i k›sa ve uzun dönemde faiz oran›n› belirleyen unsurlar›n ne-
ler oldu¤u makroekonomik analiz aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Ancak burada öl-
çümle ilgili tan›mlar ve sorunlar üzerinde durmak istiyoruz.

Faiz oran›, herhangi bir nedenle ertelenen bir T’lik nakdi ödemenin bedeli olup
gelecekte yap›lacak ödeme ile flimdiki ödeme aras›ndaki oransal farkt›r. Örne¤in,
bugün bankaya yat›rd›¤›m›z T1000 için size tam bir y›l sonra T1200 ödeniyorsa,
burada y›ll›k faiz oran› %20’dir. Benzer biçimde bir beyaz eflya sat›c›s›, bir televiz-
yon peflin T1000’ye satarken, bir y›l vadeli (bir peflin ve 11 ayl›k taksitle) sat›fl için
T1200 talep ediyorsa, burada y›ll›k %44 oran›nda faiz uygulanmaktad›r. Bu örnek
için faiz oran› flu flekilde hesaplanmaktad›r: 

‹lk taksit T100 hemen ödenmekte, 11 ay boyunca ayn› tutarda ödeme yap›l-
maktad›r. ‹lk ödemeden sonra kalan ertelenmifl ödeme T900 olup bunun karfl›l›¤›
olarak toplam T1100 ödenecektir. Bu da %22.22 oran›nda fazla bir ödeme yapmak
demektir. Ödemeler her ay yap›ld›¤› için, bu oran› y›ll›k faiz oran› gibi düflünmek
hatal›d›r. Bir ay sonra bafllay›p 11 ay boyunca T100 ödemekle alt›nc› ay›n sonun-
da ya da yedinci ay›n bafl›nda toptan T1100 ödemek ayn›d›r. Yani ortalama vade
6 ayd›r. Bu durumda bu taksit flemas›nda uygulanan y›ll›k faiz oran› %44.44’tür. 

Faiz Oran›yla ‹lgili Ayr›mlar

K›sa ve Uzun Vadeli Faiz Oran›
Faiz oran›yla ilgili olarak yapabilece¤imiz bir ayr›m vadeye göredir. Ödemede or-
taya ç›kan gecikmenin ne kadar zaman sürece¤ine göre farkl› faiz oranlar›ndan
bahsedilebilir. Örne¤in, bir bilgisayar sat›c›s› 30 gün (bir ay) vadeli sat›fl için %5 fa-
iz -vade fark›- talep edebilir ya da herhangi bir kamu kurulufluna olan borcumuzu
geciktirmemiz hâlinde her ay için %3 faiz -gecikme zamm›- ödemek zorunda kala-
biliriz. Devlet, 1994 y›l›nda 2 ay süresince vadeli hazine bonolar›n› üç ayl›k getiri-
si %50’nin üzerinde olan bir faizle sat›fla ç›karm›flt›. 

Vadeye göre faiz oran› de¤iflmekle birlikte, faiz oranlar› yukar›daki gibi de¤il,
genelde y›ll›k olarak ifade edilmektedir. Örne¤in, 3 ay vadeli mevduata uygula-
nan faiz oran› %24’dür denildi¤inde, bunun anlam› mevduat›n üç ayl›k getirisi
%6’d›r demektir. Yine bankalar aras› para piyasas›nda gecelik faiz oran› %20’dir.
Biçimindeki bir ifade, bu piyasada T1’ye 360 gün için %20, bir gün içinse %0.055
faiz tahakkuk ettirildi¤i anlam›na gelir ya da 25 y›l vadeli bir konut kredisinin faiz
oran› %10’dur denildi¤inde her y›l için al›nan krediye bu oranda faiz uyguland›¤›-
n› anlar›z.

Basit ve Bileflik Faiz 
Faiz oranlar›yla ilgili yap›lmas› gereken bir ayr›m da basit ve bileflik faiz ayr›m›d›r.
E¤er belli bir anapara üzerinden faiz hesaplan›yor, vade sonunda tekrar ayn› ana-
para üzerinden faiz iflletiliyorsa burada basit faiz söz konusudur. Yok e¤er ilk dö-
nem sonunda tahakkuk ettirilen faiz, dönem sonunda anaparaya ekleniyor ve ge-
lecek dönem için faiz bu tutar üzerinden yürütülüyorsa burada bileflik faiz uygu-
lanmaktad›r. Örne¤in, yukar›da bahsedilen 3 ayl›k hazine bonosunun basit y›ll›k
faizi %200 iken y›ll›k bileflik faizi %406’d›r. Bileflik faiz aynen büyüme oran›nda ol-
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du¤u gibi, kümülatif bir süreçle artar. %50’lik bir oran, 4 defa (bir y›lda dört tane
üçer ayl›k dönem oldu¤undan) bileflik olarak uygulan›r. Bu durumda, dönem ba-
fl›ndaki T100, y›l sonunda T506,25 [=(1 + 0.50)4 × 100] olur. 

Nominal ve Reel Faiz Oran›
fiu ana kadar bahsetti¤imiz faiz oranlar› nominal faiz (R) oranlar›d›r. Yani, fiyat dü-
zeyindeki de¤iflmeler için herhangi bir ayarlamay› içermemektedir. Nominal faiz
oran›n› bir fiyat endeksi ile deflate ederek reel faiz oran›na ulafl›r›z. Reel faiz ora-
n› için kullanaca¤›m›z formül;

olur.
Burada içler d›fllar çarp›m›yla;

(1 + r) . (1 + π) = 1 + R

sonucuna ulafl›l›r. Eflitli¤in sol taraf›ndaki çarpma ifllemi yap›l›p reel faiz oran› yal-
n›z b›rak›l›rsa;

r = R – π – π . r
olacakt›r.

Bu eflitlikten de görülece¤i gibi nominal faiz oran›ndan (R) enflasyon oran› (π)
ç›kar›lmakta, yine enflasyon oran› ile reel faiz oran›n (r) çarp›m› da ç›kar›lmakta-
d›r. Bu son terim Türkiye için büyük de¤erler alm›flt›r. Özellikle 1980 ve 1990’l› y›l-
lar, hatta 2000’li y›llar için. E¤er son terim ihmal edilecek kadar küçük olsayd›, no-
minal faiz oran›ndan enflasyon oran›n› ç›kararak reel faiz oran›na ulaflabilirdik. 

Reel faiz oran› için de beklenen ve gerçekleflen reel faiz oran› ayr›mlar› yap›la-
bilir. Bir dönemin bafl›nda nominal faiz oran› bilinmektedir. Enflasyon oran› ise an-
cak tahmin edilebilir. Ekonomik birimler kararlar›n› verirken nominal faiz oranlar›
konusundaki bilgilerini ve enflasyon oran› konusundaki tahminlerini kullan›r ve
bir reel faiz oran› beklentisi olufltururlar. Ne var ki enflasyon dönem sonundaki
gerçekleflme oran›na göre beklenen (ex-ante) ve gerçekleflen (ex-post) reel faiz
oranlar› farkl› olabilecektir. Bu durumda kararlar›n sa¤l›kl› olup-olmamas› beklen-
tilerin gerçeklili¤ine ba¤l›d›r.

Makroekonomik Analizde Faiz Oran›
Makroekonomik analizlerde faiz oran›n›n hangi anlamda kullan›ld›¤› ve faiz ora-
n›ndaki de¤iflmelerin nas›l anlafl›lmas› gerekti¤i üzerinde de biraz durmak istiyo-
ruz. Bildi¤imiz üzere makroekonomi toplulaflt›r›lm›fl de¤iflkenler üzerine oturtul-
maktad›r. Bu durumda faiz oran›nda da bir toplulaflt›rma yapma zorunlulu¤u oldu-
¤u aç›kt›r. Oysaki yukar›da mevduat ve kredi faizi, devlet borçlanma senetlerinin
faizi gibi farkl› faiz oranlar›ndan bahsettik. Üstelik bu oran›n da vadelerine göre
de¤iflkenlik gösterebilece¤ini biliyoruz. Normal koflullar alt›nda k›sa vadeli faiz
oranlar› uzun vadeli oranlar›n alt›nda olacakt›r. Esasen faiz oranlar›n›n vade yap›-
s›n› çeflitli ekonomik de¤iflkenlere iliflkin beklentiler belirler. Örne¤in, gelecekte
enflasyon oran›n›n düflmesi bekleniyorsa k›sa vadeli faiz oran› uzun vadeli faiz
oran›ndan daha yüksek olabilir. Peki ekonomideki faiz oran›n› tek bir de¤erle ya
da mümkün oldu¤unca az say›daki de¤er ile nas›l ifade edebiliriz?
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Bu sorunun da cevab› ortalama faiz oran›n› gösteren ve bundaki de¤iflmelerin
yönünü ve büyüklü¤ünü ölçmeye imkân veren endeks oluflturmak gerekti¤i biçi-
mindedir. Yine burada da enflasyonda oldu¤u gibi farkl› a¤›rl›klara ve farkl› faiz
oranlar›na dayal› çeflitli endeksler oluflturmak mümkündür ya da ekonomide en
çok ifllemin yap›ld›¤› faiz (örne¤in, Hazine bonosu faizleri) esas al›narak de¤erlen-
dirmeler yapmak anlaml› olur.

Tahvil Fiyatlar› ve Faiz Oran›
Aksi belirtilmedikçe flöyle bir basitlefltirici varsay›m yap›lmaktad›r. Ekonomide fa-
iz getiren tüm varl›klar tahvil, faiz d›fl›nda bir getirisi olan di¤er servet unsurlar›n›
da hisse senedi olarak kabul edilmektedir. Faizdeki de¤iflmeler ise tahvil fiyatlar›n-
daki bir de¤iflmeyle kendini göstermektedir. Örne¤in, s›n›rs›z vadeli ve y›ll›k
T10.000 tutar›nda faiz getiren bir tahvil mevcut olsun. E¤er piyasada geçerli faiz
oran› %10 ise söz konusu tahvilin de¤eri T100.000 olacakt›r ki bu sayede tahvilin
getirisi de %10 [=T10.000/T100.000)] olur. E¤er faiz oran› %20 olsayd› T10.000 tu-
tar›nda faiz için T50.000 de¤erinde tahvil gerekecekti. Bu tahvil %10 getiri sa¤lad›-
¤› için de¤eri T50.000’ye inecekti. fiimdi piyasa faiz oran›n›n %5’e düfltü¤ünü var-
sayal›m. Bu durumda tahvilin de¤eri T200.000 olur. Çünkü bu fiyattan tahvilin ge-
tirisi di¤er varl›klara eflitlenmektedir. Bu basit örnek tahvil fiyatlar› ile getirisi (faiz
oran›) aras›nda ters yönlü bir iliflki oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
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Makroekonominin araflt›rma alan›ndaki temel

ekonomik sorunlar› aç›klamak.

Makroekonominin araflt›rma alan›na giren befl
temel makroekonomik sorun vard›r. Bu sorunlar
gelir ve istihdam düzeyi, fiyat istikrar›, ekonomik
büyüme, bütçe aç›klar› ve d›fl aç›klard›r.

Makroekonominin tarihsel geliflimini ve bu geli-

flimde etkili olan unsurlar› aç›klamak.

Makroekonominin gelifliminde üç olay önemli
rol oynar. Bu olaylardan ilki ekonomi istatistikçi-
lerinin ekonomik verileri toplamaya ve sistema-
tiklefltirmeye bafllamalar›d›r. Makroekonominin
ortaya ç›k›fl›ndan etkili olan bir di¤er önemli olay,
ekonomik dalgalanmalar›n tekrarlanan ekono-
mik olgular biçiminde tespit edilmifl olmas›d›r.
Son olay ise büyük buhrand›r.

Makroekonominin temel varsay›mlar›n› aç›k-

lamak.

Makroekonomik modellerdeki varsay›mlar, mo-
delin hangi düflünce ekolünün ürünü oldu¤unu
da ele verir. Bir ekonomik düflünce ekolünün
ay›rt edici özelliklerini bilhassa belli temel konu-
larda yapt›¤› varsay›mlardan ç›karabiliriz. Bafll›ca
flu dört alandaki varsay›mlar bu noktada hayati
öneme sahiptir: Piyasalar›n temizlenme h›z› ya
da fiyatlar›n esneklik derecesi, dengenin tekli¤i,
beklentilerin oluflum biçimi ile k›sa ve uzun dö-
nemin nispi önemi. 

Temel makroekonomik kavramlar› tan›mlamak

ve nas›l ölçüldüklerini ortaya koymak. 

Ekonominin bir bütün olarak nas›l hareket etti¤i-
ni analiz edebilmek için ekonominin tamam›n›
kapsayan bir ölçüye ihtiyaç vard›r. ‹flte bu ölçü
gayrisafi yurt içi has›lad›r. Bir ekonominin GSY‹H
düzeyi üretim, gelir ve harcama olmak üzere üç
yöntemle hesaplan›r. Di¤er önemli makroekono-
mik kavramlar flöyledir: Enflasyon, büyüme, ifl-
sizlik, faiz oran›, döviz kuru. Bir ekonominin per-
formans› de¤erlendirilirken genellikle üç temel
makroekonomik de¤iflkene bak›l›r. Bunlar: Enf-
lasyon oran›, büyüme oran› ve iflzilik oran›d›r. 
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1
N
A M A Ç

2
N
A M A Ç

3
N
A M A Ç

4
N
A M A Ç



30 Makro ‹kt isat

1. Afla¤›dakilerden hangisi makroekonominin araflt›r-
ma alan›na giren temel sorunlardan biri de¤ildir?

a. Fiyat ‹stikrar›
b. Ekonomik Büyüme
c. Bütçe Aç›klar› ve D›fl Borçlar
d. Gelir ve ‹stihdam Düzeyi
e. Karl›l›k

2. Afla¤›daki ekonomistlerden hangisi 1970’lerdeki
stagflasyondan aktivist devlet politikalar›n› sorumlu tu-
tan “karfl› devrimin” savunucular›ndad›r?

a. Milton Friedman
b. David Hume
c. Gregory Mankiw
d. Stanley Fisher
e. John Maynard Keynes

3. Rasyonel beklentiler hipotezine dayal› olarak kamu
politikalar›n›n ekonomiyi sistematik olarak istikrara ka-
vuflturmakta etkinsiz oldu¤unu iddia eden iktisadi ekol
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Keynesyen
b. Yeni Keynesyen
c. Post Keynesyen
d. Yeni Klasik
e. Monetarist

4. Afla¤›daki ekonomistlerden hangisi Yeni Keynesyen
yaklafl›ma katk› sa¤lamam›flt›r?

a. Gregory Mankiw
b. Stanley Fisher
c. Robert Barro
d. Joseph Stiglitz
e. J. Anna Gray

5. Afla¤›dakilerden hangisi Reel GSY‹H’n›n zaman için-
de artmas›na yol açan faktörlerden biridir?

a. Fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi
b. Üretim faktörlerinin verimlili¤inin artmas›
c. Döviz kurunun düflmesi
d. Reel ücretlerin artmas›
e. Faiz oranlar›n›n artmas›

6. Hoflnutsuzluk endeksi afla¤›daki seçeneklerden han-
gisinde do¤ru bir flekilde verilmifltir?

a. Enflasyon Oran›+ ‹flsizlik Oran›+ Büyüme Oran›
b. Enflasyon Oran›+ ‹flsizlik Oran›
c. Faiz Oran›+ ‹flsizlik Oran›+ Büyüme Oran›
d. Faiz Oran›+ ‹flsizlik Oran›
e. Enflasyon Oran›+ Faiz Oran›

7. Büyük buhran›n oluflmas›nda en önemli faktörün
yat›r›mc›lar›n güvenindeki istikrars›zl›k oldu¤unu iddia
eden ve bu krizin afl›lmas› için maliye ve para politika-
lar›n›n kullan›lmas› gerekti¤ini ifade eden ekonomist
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Milton Friedman
b. Charles Kindleberger
c. Peter Temin
d. Anna Schwartz
e. John Maynard Keynes

8. Afla¤›daki seçeneklerden hangisinde en genifl kap-
saml› fiyat endeksi tan›mlanm›flt›r?

a. Deflatör
b. TÜFE
c. ‹hracat ve ‹thalat Fiyat Endeksi
d. Ücretliler Geçinme Endeksi
e. ÜFE

9. Bir y›l önce T1.5 olan $ bir y›l sonra T1.80 olmufltur.
Nominal kurdaki de¤iflme afla¤›daki seçeneklerden han-
gisinde verilmifltir?

a. %20
b. %25
c. %30
d. %35
e. %10

10. Kiflisel gelirden dolays›z vergiler ç›kar›ld›¤›nda elde
edilecek büyüklük afla¤›daki seçeneklerden hangisinde
verilmifltir?

a. GSMH
b. Milli Gelir
c. GSY‹H
d. Harcanabilir Gelir
e. SMH

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Makroekonominin Araflt›r-
ma Alan›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Makroekonominin Tarihçe-
si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Makroekonominin Tarihçe-
si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Makroekonominin Tarihçe-
si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Baz› Temel Kavramlar” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Baz› Temel Kavramlar” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Makroekonominin Tarihçe-
si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “ S›k Kullan›lan Fiyat En-
deksleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Döviz Kuru” konusunu ye-
niden gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Di¤er Milli Gelir Kavramla-
r›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Makroekonominin gelifliminde üç olay önemli rol oy-
nar. Bu olaylardan ilki ekonomi istatistikçilerinin eko-
nomik verileri toplamaya ve sistematiklefltirmeye baflla-
malar›d›r. Makroekonominin ortaya ç›k›fl›ndan etkili
olan bir di¤er önemli olay, ekonomik dalgalanmalar›n
tekrarlanan ekonomik olgular biçiminde tespit edilmifl
olmas›d›r. Son olay ise büyük buhrand›r.

S›ra Sizde 2

Keynes Büyük Buhran’›n oluflmas›nda en önemli faktö-
rün yat›r›mc›lar›n güvenindeki istikrars›zl›k oldu¤unu id-
da ederken M. Friedman ile A. Schwartz Büyük Buhran’a
1929-1933 döneminde ABD’de uygulanan daralt›c› para
politikas›n›n yol açt›¤›n› ileri sürmüfltürler. Öte yandan
Charles Kindleberger sorunun uluslararas› yönlerini da-
ha ön plana ç›karan bir yorum ortaya koymufltur. Onun
görüflüne göre dünya ölçe¤inde bir ekonomik liderli¤in
olmamas› yüzünden 1920’lerde bafllayan ekonomik geri-
leme önlenememifl ve bir buhranla sonuçlanm›flt›r. Peter
Temin ise Büyük Buhran’›n 1. Dünya Savafl›’n›n ertelen-
mifl bir sonucu oldu¤unu ve savafl sonras› süren çat›flma-
lar›n da buna katk›da bulundu¤unu ileri sürmüfltür.

S›ra Sizde 3

GSY‹H’ya üç farkl› yöntemle hesaplanabilir: Üretim, har-
camalar ve gelirler. Üretim yönteminde firmalar›n üret-
tikleri tüm mal ve hizmetlerin miktarlar› ile bunlar›n fi-
yatlar›n› çarp›l›p dönem üretiminin de¤erini hesaplana-
rak GSY‹H’ye ulafl›l›r. Harcama yönteminde GSY‹H’ye
mal ve hizmetler üzerine yap›lan harcamalar toplanarak
ulafl›l›r. Gelir yönteminde ise GSY‹H ücretler, faizler,
kârlar ve kiralar›n toplanmas› suretiyle bulunur.

S›ra Sizde 4

Büyümenin ya da reel GSY‹H’nin zaman içinde artma-
s›n›n iki kayna¤› vard›r. Birincisi, üretimde kullan›lan
üretim faktörlerinin (emek ve sermaye) miktar›n›n art-
mas›d›r. Bu ise nüfusun artmas› ve sermaye birikimi ile
gerçekleflir. Büyümenin ikinci kayna¤› ise üretim fak-
törlerinin etkinli¤inin (verimlili¤inin) artmas›d›r. Böyle-
ce ayn› miktardaki üretim faktörleri ile daha fazla üreti-
min yap›lmas› mümkündür. Bu verimlilik art›fl› e¤itim,
tecrübe art›fl›, ifl bölümü ve daha ileri teknolojilerin ge-
lifltirilmesi gibi nedenlerle üretim faktörlerinin niteli¤i-
nin yükselmesinden kaynaklan›r.

S›ra Sizde 5

K›sa dönemde halk›n en çok dikkat etti¤i göstergeler
iflsizlik ve enflasyondur. Hoflnutsuzluk endeksi ise bu
iki göstergenin toplam›ndan oluflur. Yani hoflnutsuzluk
endeksi iflsizlik oran› ve enflasyon oran›n›n toplam›na
eflittir. Endeksin de¤eri yükselmes› toplumun ekonomi
hakk›nda karamsarl›¤›n›n artt›¤›n› ifade eder. 
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Klasik iktisad›n iflleyiflini kavrayabilecek,
Keynesyen modelin ortaya ç›k›fl› ve iflleyifli aç›klayabilecek bilgi ve beceriler
kazanabileceksiniz. 
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G‹R‹fi 
Günümüz iktisat yaz›n›nda iktisatç›lar aras›ndaki çeflitli konulara iliflkin tart›flmalar-
da iki gelenek söz konusudur: Klasik ve Keynesyen gelenek. Makro ‹ktisad›n te-
mel tart›flma alanlar› ile konular›n› anlayabilmemiz için, bu iki gelene¤in kökenle-
ri ile konular› ve olaylar› analiz biçimlerini iyi anlamam›z gerekir. Bu nedenle de
ekonomiyi aç›klamaya yönelik modellerden Klasik ve Keynesyen Modellere refe-
rans modeller olarak bak›l›r. Günümüzde ekonomiyi aç›klamada kullan›lan model-
ler, bu referans modeller üzerine infla edilmifltir.

Bu ünitede önce Klasik iktisatç›lar›n benimsedikleri tam istihdam modeli ince-
lenecektir. Daha sonra Keynes’in Klasik modele getirdi¤i elefltirileri ortaya koya-
rak, Keynesyen modelin yap› tafllar› ortaya konulacakt›r. 

KLAS‹K ‹KT‹SAT
Kökeni 1770’lere dayanan Klasik iktisat, fiyat düzeyi, ulusal ç›kt› düzeyi, gelir, is-
tihdam, tüketim, tasarruf ve yat›r›m gibi temel makroekonomik de¤iflkenleri aç›k-
lamada ilk sistematik giriflim olarak kabul edilmektedir. Klasik nitelemesini ilk
Keynes yapm›flt›r. Klasik iktisatç›lar; Adam Smith, J. B. Say, D. Ricardo, J. S. Mill, T.
Malthus, A. C. Pigou vd., 1770’lerden 1930’lara kadar olan 150 y›l› aflk›n sürede ya-
y›mlad›klar› eserlerde, ücretlerin ve fiyatlar›n esnek oldu¤unu ve ekonomide reka-
betçi piyasalar›n varoldu¤unu iddia etmifllerdir. Klasikler tam istihdam denge dü-
zeyini savunmufllard›r. 

Esas›nda Klasik iktisat, kendisinden önce hakim iktisadi düflünce anlay›fl› olan,
merkantilizme tepki olarak ortaya ç›km›flt›r. Merkantilist düflünce XVI. ve XVII.
yüzy›llarda Avrupa’da ulus devletlerin ortaya ç›k›fl›yla iliflkilidir. Klasikler, merkan-
tilistlerin özellikle iki temel düflüncelerine karfl› ç›km›fllard›r. Bunlar;

• Metalizm olarak adland›r›labilecek olan bir ulusun zenginli¤inin sahip ol-
du¤u de¤erli metal miktar›na ba¤l› oldu¤u görüflü,

• Kapitalist sistemin geliflmesi için devlet müdahalesinin zorunlulu¤una olan
inançt›r.

Metalizm, ihracat› özendirmek ve ithalat› k›s›tlamak suretiyle ülkeleri d›fl ticaret
yoluyla alt›n ve gümüfl stokunu art›rmak biçiminde bir politikaya yönlendirmifltir.
Bu flekildeki bir d›fl ticaret politikas›, devlet müdahalesini de beraberinde getir-
mektedir. Ayr›ca yerli sanayinin geliflmesini sa¤lamak amac›yla befleri ve do¤al
kaynaklar›n gelifltirilmesi için de devlet müdahalesi savunulmufltur.

Klasik ve Keynesyen ‹ktisat



Klasikler, merkantilistlerin aksine uluslar›n zenginli¤inin reel faktörlere ba¤l›
oldu¤unu ve kapitalizmin gelifltirilmesi için serbest piyasa ekonomisinin en uygun
araç oldu¤unu savunmufltur. Klasik analiz, genel olarak reel bir analizdir. Paran›n
ekonomideki rolü pek azd›r, ekonominin büyümesi, üretim faktörleri stokunun
büyümesine ve teknolojik geliflmeye ba¤l›d›r. Paran›n kendili¤inden bir de¤eri
yoktur, para ancak mal ve hizmetlerin mübadelesinde bir araç olarak önemlidir.
Merkantilistler, paray› toplam talebi etkileyen önemli bir faktör olarak görürlerken
Klasikler “her arz›n kendi talebini yarataca¤›n›”n› savunarak, paran›n k›sa dönem-
de bile toplam talep miktar› aç›s›ndan pek bir öneminin olmayaca¤›n›, baflka bir
deyiflle istihdam düzeyinin devlet müdahalesini gerektirir bir sorun oluflturmayaca-
¤›n› iddia etmifllerdir.

Sizce merkantilistler ile klasik iktisatç›lar aras›nda ne gibi farkl›l›klar vard›r?

Klasik ‹ktisad›n Varsay›mlar›
Klasik iktisad›n befl temel varsay›m› vard›r. Bunlar:

• Klasik modelin temelinde ekonomik birimlerin rasyonel davrand›klar› varsay›-
m› vard›r. Yani insanlar tamamen homo-economicus olarak davranmakta; tü-
keticiler faydalar›n›, firmalar da kârlar›n› maksimize etmeye çal›flmaktad›r.

• ‹kinci varsay›m; tüm mal ve faktör piyasalar›nda tam rekabet koflullar› ge-
çerlidir.

• Üçüncü varsay›m, ekonomi tam istihdam› kendili¤inden sa¤lar ve bu denge
süreklilik arzeder. Bunun bir di¤er ifadesi; ekonomideki tüm fiyatlar›n es-
nek olmas›d›r. Fiyat esnekli¤ini de piyasalar›n sürekli temizlenmesi biçimin-
de ele almak mümkündür.

• Dördüncü varsay›m; insanlar için para aldan›m› söz konusu de¤ildir. Al›c›lar
ve sat›c›lar nisbi fiyatlardaki de¤iflmelere göre davran›rlar, para aldan›m›
olay›na kap›lmazlar. Para aldan›m›n› aç›klamak için flu örne¤e dikkat ede-
lim: E¤er insanlar›n parasal ücretleri enflasyon kadar artt›r›lmas›na ra¤men
kendilerinin daha yüksek refah düzeyine ulaflt›klar›na inan›yorlarsa burada
parasal aldan›m söz konusudur. Gerçekte refah düzeyinde bir de¤iflim yok-
tur. Dikkat edilirse paran›n nötr oldu¤u varsay›lmaktad›r. Yani ekonomik bi-
rimler davran›fllar›n› nominal de¤il, reel de¤iflkenleri esas alarak gerçeklefl-
tirirler. Böylece ekonomideki reel de¤iflkenler ile fiyat düzeyi birbirinden
ba¤›ms›z olmaktad›r.

• Son varsay›m ise ekonomide devletin rolünün minimum düzeyde olmas› bi-
çimindedir.

Klasik model üzerindeki analizimiz piyasalar›n dengesini ayr› ayr› tart›flarak
bafllayacak ve daha sonra tüm piyasalar bütünlefltirilerek toplam arz ve toplam ta-
lep e¤rileri yard›m›yla ekonominin genel dengesi incelenecektir.

Klasik modelin temel varsay›mlar› nelerdir?

Klasik Modelde Para ve Toplam Talep
Klasik iktisatç›lar paray› bir peçe olarak görmektedirler; yani paran›n mübadele
(de¤iflim) iliflkilerini kolaylaflt›rmak d›fl›nda bir rolü olmad›¤›n› ve reel de¤iflkenler
üzerinde bir etki yapmad›¤›n› varsaymaktad›rlar. Ekonomideki fiyat düzeyi ise ta-
mamen piyasadaki para miktar› taraf›ndan belirlenmektedir. Paran›n bu flekilde re-
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Paran›n nötr olmas›, reel
ekonomik de¤iflkenler
üzerinde paran›n etkisinin
bulunmamas›d›r.



el de¤iflkenler üzerinde etkisi olmamas› durumuna paran›n yans›zl›¤› ya da nötrlü-
¤ü denir. Reel de¤iflkenlerin para arz›ndan ba¤›ms›z olarak belirlenmesi de klasik
dikotomi olarak adland›r›lmaktad›r.

Klasik iktisad›n para arz› ile fiyat düzeyini iliflkilendiren yaklafl›m›, Paran›n Mik-
tar Teorisi olarak bilinmektedir. Amerikal› iktisatç› Irving Fisher taraf›ndan geliflti-
rilen Miktar Teorisi, de¤iflim (mübadele) denklemini kullanmaktad›r. Buna göre
ekonomide gerçekleflen tüm mübadelelerin parasal de¤eri para arz› ile paran›n
kaç kez el de¤ifltirdi¤ini gösteren dolafl›m h›z›n›n çarp›m›na eflittir. Belli bir dö-
nemde bir ekonomideki bütün mübadelelerin say›s› (T), bu mübadelelerin ortala-
ma fiyat› (P), para miktar› (M) ve paran›n dolafl›m h›z› (V) olmak üzere flu özdefl-
lik geçerli olmaktad›r.

M × V ≡ P × T

Bu özdefllikte yer alan ve ekonomideki bütün mübadeleleri ifade eden (T) ye-
rine yaln›zca reel milli has›lan›n hesab›na giren de¤iflimleri (Y) ve mübadelelerin
ortalama fiyat› yerine de ekonomideki ortalama fiyat düzeyini gösteren indeksi (P)
ald›¤›m›zda özdeflli¤in sa¤ taraf› nominal milli has›lay› verir. 

M × V ≡ P × Y

Bu ikinci özdefllikte yer alan (V) paran›n gelir dolafl›m h›z› olarak adland›r›l›r
ve Klasik iktisatç›larca sabit kabul edilir. Reel gelir (Y)’de k›sa dönemde tam istih-
damda sabit kabul edildi¤i için; bu özdefllik do¤rudan fiyat düzeyini para miktar›-
na ba¤lamaktad›r. Buna göre ekonomide para miktar› hangi oranda artarsa fiyat
düzeyi de ayn› oranda artacakt›r.

Paran›n miktar teorisi Klasik yaklafl›mda toplam talep (AD) e¤risinin elde edil-
mesine olanak sa¤lar. fiöyle ki klasiklere göre paran›n dolan›m h›z› (V) sabittir. Ve-
ri bir para miktar› için (yani para arz› sabit tutuldu¤unda) özdeflli¤in geçerli olma-
s› demek, (P) ile (Y) aras›nda ters yönlü bir iliflkinin olmas› demektir. Yani M.V bir
sabite eflit oldu¤unda, fiyatlar (P) artarsa reel has›la (Y) azalmal› ya da fiyatlar (P)
azal›rsa (Y) artmal›d›r. Asl›nda de¤iflim denklemini (P)’ye göre yeniden yazarsak;

Burada (P) ile (Y) aras›nda negatif iliflki gözlenebilir. Çünkü (M.V) sabit oldu-
¤unda, (Y)’nin de¤eri artarsa (P) düfler. Bu iliflki negatif e¤imli toplam talep (AD)
e¤risinin varl›¤›n› aç›klar. Afla¤›daki fiekil 2.1’de (AD) e¤risi hiperbol biçiminde çi-
zilmifltir. Klasik iktisatç›larca (V) sabit varsay›ld›¤›nda (M)’deki de¤iflmeler (AD)
e¤risinin kaymas›na neden olur. Örne¤in para arz›ndaki (M) art›fllar (AD) e¤risini
sa¤a kayd›r›rken (M)’deki azalma (AD) e¤risini sola kayd›r›r.
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Reel gelir tam istihdam düzeyi olan Y* düzeyinde sabit oldu¤undan, para miktar›ndaki ar-
t›fl›n ayn› oranda fiyat düzeyini art›rd›¤›na dikkat ediniz.

Klasik Modelde ‹fl Gücü Piyasas›
Klasik modelde, fiyatlar ve ücretlerin tam esnek oldu¤u, iflçilerin istedikleri anda ifl
bulabildikleri, firmalar›n istihdam ettikleri ifl gücünün miktar›n› herhangi bir mali-
yete katlanmadan diledikleri gibi de¤ifltirebildikleri, firmalar›n rekabetçi davrand›-
¤› ve mevcut fiyatlarla ürettikleri tüm mallar› satmay› bekledikleri ideal bir dünya
ele al›nmaktad›r. Böylesi bir dünyada emek piyasas› için önce emek talebi, daha
sonra emek arz› ortaya konacak, ifl gücü piyasas›ndaki dengenin oluflumu ve de-
¤iflimi tart›fl›lacakt›r.

Emek Talebi
Emek talebi üretim fonksiyonundan türetilir. Bu amaçla, öncelikle bir firman›n ne
kadar ifl gücü istihdam edebilece¤i sorusunu yan›tlamak gerekir. Bu soruyu yan›t-
larken temel kural; ilave ifl gücünün istihdam› ile üretimin artt›r›lmas› firman›n ka-
r›n› artt›rd›¤› sürece, yani ücret maliyetinden fazla getiri sa¤lad›¤› sürece istihdam
ve üretim art›r›l›r.

‹lave eme¤in has›laya katk›s›na eme¤in marjinal verimi denir. Bu, rekabetçi pi-
yasadaki emek talep e¤risidir. Bir firma, eme¤in marjinal ürünü (MPL), ilave eme-
¤in maliyetini aflt›¤› müddetçe ek ifl gücü istihdam edecektir. ‹lave ifl gücünün ma-
liyeti nominal ücretin fiyat düzeyine bölünmesiyle elde edilen reel ücrettir. Reel
ücret firman›n her bir iflçiye ödedi¤i ürünün miktar›n› ölçer. Her fazladan iflçi fir-
ma aç›s›ndan hem MPL kadarl›k bir has›la art›fl› sa¤lamakta hem de reel ücrete eflit
bir maliyet art›fl›na yol açmakta oldu¤undan firma, MPL reel ücreti aflt›¤› sürece is-
tihdam› art›rmaya devam edecektir. Bu durum reel ücret haddi belli iken bir firma-
n›n ne kadar emek kullanaca¤›n› analiz eden fiekil 2.2’de gösterilmifltir. 
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fiekil 2.2’deki afla¤› e¤imli e¤ri eme¤in
marjinal verimlili¤i (MPL) e¤risidir. Bu e¤-
ri ayn› zamanda emek talep (Ld) e¤risidir.
Firmalar MPL ile reel ücretin eflit oldu¤u
noktaya kadar emek istihdam etmektedir.
MPL e¤risi ilave ifl gücünün has›laya katk›-
s›n› gösterir. Bu katk›n›n pozitif olmas› fa-
kat ilave istihdam›n onu azaltmas› nede-
niyle MPL e¤risi negatif e¤imlidir. 

fiekil 2.2’de reel ücret [(W/P)0] iken L1
kadar ifl gücü istihdam edilirse ne olur? Bu
ücret düzeyinde firma çok fazla emek is-
tihdam etmektedir. Bu istihdam düzeyin-
de (W/P)0 MPL1’i aflmaktad›r. Firma istih-
dam›n›n bir birim azalmas› durumunda,
has›la MPL kadar azal›rken firman›n geliri
de düflecektir. Ancak di¤er taraftan ücrette
de bir azalma söz konusudur. Ücretteki düflmenin sa¤lad›¤› bu maliyet tasarrufu,
gelirdeki azalmadan KR düfley uzakl›¤› kadar daha fazlad›r. Bu durumda firman›n
istihdam düzeyini azaltmas› mant›kl› olacakt›r. 

Ayn› mant›k L2 istihdam düzeyi için de yürütülecek olursa firman›n istihdam›
bir birim artt›¤›nda ödeyece¤i ücretin MN kadar üzerinde bir has›la elde edilece¤i
görülmektedir. Bu durumda firman›n kâr maksimizasyonu aç›s›ndan istihdam› ar-
t›rmas› uygun olacakt›r. fiekilden firman›n kar›n› maksimize eden istihdam hacmi-
nin L0 oldu¤u görülmektedir. Firman›n optimum istihdam düzeyi afla¤›daki eflitlik-
te formüle edilmifltir. Optimum istihdam düzeyinde eme¤in marjinal ürünü reel üc-
rete eflittir:

Buna göre emek talebi, reel ücretin azalan bir fonksiyonu olarak yaz›labilir:

Toplam emek talebi, ekonomideki tüm firmalar›n her bir reel ücret düzeyinde
talep ettikleri ifl gücü miktarlar›n›n toplam› olup, yine negatif e¤imli bir e¤ri ile
temsil edilmektedir.

Emek Arz›
‹fl gücü piyasas›n›n arz yönünü gelifltirirken ilk olarak bireysel emek arz davran›-
fl›ndan hareket edilir. Bireyin eme¤ini arz ederken karfl› karfl›ya bulundu¤u tercih,
bir günde sahip oldu¤u 24 saati bir gelir karfl›l›¤› çal›flmak ile zaman›n› dinlenerek
geçirmek aras›nda tahsis etmekten ibarettir. Birey bu tercihini yaparken di¤er dav-
ran›fllar›nda oldu¤u gibi, faydas›n› maksimize etme amac›n› güdecektir. Zaman›n›
çal›flmaya ay›rd›¤›nda, birey elde edece¤i gelir ile gereksinimlerini karfl›layacak
mal ve hizmetleri sat›n alarak fayda elde edecektir. Yine bofl zamanda bireye din-
lenme ve e¤lenme olana¤› verdi¤i için fayda sa¤layacakt›r. Ancak birey için bofl za-
man›n bir bedeli vard›r. Bu bedel bireyin çal›flmas› durumunda elde edece¤i ücret-
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tir. Ücret artt›kça, birey için bofl zaman›n bedeli artacakt›r. Bu durumda birey bofl
zaman yerine çal›flmay› tercih edecektir. Buna ikame etkisi denir. 

Ücret art›fl›n›n bir de di¤er yönü vard›r. fiöyle ki ücret art›fl› ayn› zamanda gelir
art›fl› demektir. Bofl zaman normal bir mal oldu¤una göre, gelir artt›¤›nda bofl za-
man için talep artacakt›r. Bu ise gelir etkisi olarak aç›klan›r ve arz edilen emek
miktar›n›n azalmas›na neden olur. ‹kame ve gelir etkileri ters yönde çal›flmakla be-
raber genelde ikame etkisinin daha güçlü oldu¤u ampirik çal›flmalarla desteklen-
mektedir. Bu nedenle bireyin emek arz e¤risi genelde pozitif e¤imlidir. Bu durum
fiekil 2.3’de gösterilmektedir.

‹fl gücü piyasas›nda arz edilen toplam emek
miktar›na ulaflmak için ise her bir reel ücret dü-
zeyinde bireysel emek arz e¤rileri yatay olarak
toplan›r. Dolay›s›yla bireyler arz ettikleri emek
miktar›n› reel ücret artt›kça artt›rd›klar› için pozi-
tif e¤imli emek arz e¤risi ortaya ç›kar. Buna göre
emek arz› da reel ücretin bir fonksiyonu olarak
yaz›labilir:

Emek arz›yla ilgili olarak belirtilmesi gereken
bir noktan›n daha üzerinde dural›m. O da birey-
lerin genelde çal›flma saatlerini serbestçe belirle-
me imkân›na sahip olmay›p, çal›flma konusunda

karar verirken çal›flma saati say›s›na de¤il, çal›fl-
may› ya da çal›flmamay› seçmek durumunda kalmalar›d›r. Bu durumda toplam
emek arz e¤risinin yatay ekseninde çal›flma saatinin de¤il, iflçi say›s›n›n yer almas›
daha uygun olacakt›r.

Emek Piyasas›nda Denge ve Tam ‹stihdam Has›las›
Yukar›daki k›s›mda has›la ile istihdam aras›ndaki iliflkiyi belirleyerek emek talebi-
nin ve iflçilerin çal›flma ile bofl zaman aras›ndaki tercihlerinden hareketle de emek
arz›n›n elde edilifli aç›kland›. Bu aç›klama içerisinde geriye sadece emek piyasas›n-
da dengeyi sa¤layan reel ücreti belirlemek kald›.

fiekil 2.4’ün üst panelinde görüldü¤ü gibi emek arz e¤risi (Ls) ile emek talep
e¤risi (Ld) E noktas›nda kesiflmektedir. Bu noktaya karfl› gelen denge reel ücreti
(W/P)0 veya w0; denge istihdam düzeyi ise L*’d›r. Burada akla gelebilecek bir so-
ru; emek piyasas›n›n nas›l dengeye geldi¤idir. Ücretlerin, emek arz› fazla oldu-
¤unda düfltü¤ünü ve eme¤e afl›r› talep oldu¤unda yükseldi¤ini varsayal›m. fiekil-
deki ifadesiyle, reel ücret, denge ücret (w0) düzeyinin üzerinde ise düflecek, al-
t›nda ise yükselecektir. Örne¤in; reel ücret w1 = (W/P)1 düzeyinde iken emek ta-
lebi yaln›zca L1 kadard›r ve emek arz›n›n KL kadar alt›ndad›r. ‹fl gücü piyasas›n-
daki bu arz fazlas› reel ücretin düflmesi yönünde bask› yapacakt›r. Reel ücretin
düflmesi ise firmalar aç›s›ndan istihdam› geniflletmeyi kârl› hâle getirecektir. Reel
ücretin denge düzeyinden afla¤›da, örne¤in w2 = (W/P)2 olmas› durumunda da
bunun tersi geçerlidir ve MN kadar talep fazlas› reel ücretin yükselmesi yönünde
bir bask› do¤urmaktad›r.
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fiekil 2.4’ün alt paneli ise eme¤in istih-
dam düzeyine ba¤l› olarak üretilen has›la
miktarlar›n› göstermektedir. Eme¤in tam is-
tihdam› hâlinde üretilecek olan tam istih-
dam has›la düzeyi Y*’d›r. Yüksek reel ücret
haddinde emek talebinin yetersizli¤i nede-
niyle üretim düzeyi tam istihdam has›las›-
n›n alt›nda Y1 kadar olmaktad›r. Buna kar-
fl›l›k ulafl›lmas› mümkün olmayan L2 istih-
dam düzeyinde has›la tam istihdam düzeyi-
ni aflmaktad›r. Ancak iflçiler w2 ücret düze-
yini düflük bulduklar›ndan daha az çal›fla-
rak M noktas›nda bulunmay› tercih ederler.

Fiyat Düzeyinin De¤iflmesi ve Emek
Piyasas›nda Denge
Emek piyasas›nda dengeyi belirleyen iki
e¤rinin, emek talebi ve emek arz› e¤rileri-
nin de¤iflmesi hâlinde piyasada oluflan den-
ge de de¤iflecektir. Klasik yaklafl›m›n taraf-
tarlar› de¤iflme nereden kaynaklan›rsa kay-
naklans›n ekonominin yeniden ifl gücünün
tam istihdam›n› sa¤layacak bir dengeye ula-
flaca¤›n› öne sürmektedirler. Emek arz e¤-
risi fiyat düzeyinin de¤iflmesi gibi bir ne-
denle kayabilir. Fiyat düzeyinin de¤iflmesi
benzer biçimde emek talebini de etkileye-
cektir. Ancak bu etki emek arz›n›n tersi
yönde olacakt›r.

Fiyat düzeyindeki bir de¤iflmenin ifl gü-
cü piyasas›na etkilerini analiz edebilmek için daha ön-
ceki flekillerden yararlan›lacak ve bu flekiller üzerinde
küçük de¤ifliklikler yap›lacakt›r. fiekil 2.2’den fiekil 2.4’e
kadar düfley eksende reel ücret haddi gösterilmekteydi,
fiekil 2.5 te ise düfley eksene nominal ücret haddi yer-
lefltirilmektedir, yani emek arz ve talebi nominal ücretin
bir fonksiyonu olarak ele al›nmaktad›r. Emek talebi no-
minal ücretin bir fonksiyonu olarak yaz›lmak istenirse
firmalar›n iflçilere marjinal verimliliklerinin parasal tuta-
r› kadar ücret ödeyecekleri düflünülerek emek talebi
MPLxP biçiminde yaz›labilir. (MPLxP)’ye eme¤in marji-
nal ürünün de¤eri denmektedir. Bafllang›çta ifl gücü pi-
yasas›, P1 fiyat düzeyi geçerliyken E1 noktas›nda denge-
de olup, W1 ücret haddinde tam istihdam sa¤lanmakta-
d›r. Fiyat düzeyinin P1’den P2’ye yükselmesi firmalar›n
ifl gücü talebini artt›racakt›r. Çünkü firmalar ürünlerini daha yüksek fiyattan sata-
bilmektedirler. Ancak iflçiler reel ücretlerinin düfltü¤ünü görerek, arz ettikleri emek
miktar›n› azaltacaklard›r.
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Sonuçta yeni denge E2 noktas›nda oluflmakta ve daha yüksek olan W2 nominal
ücret düzeyinde tam istihdam sa¤lanmaktad›r. fiekil 2.5’de bu ifl gücü piyasas›nda
denge durumu nominal ücrete göre çizilmifltir. E¤er bu analiz do¤rudan reel ücret
esas al›narak yap›lsayd› emek arz ve talebinde hiçbir de¤iflme olmad›¤› görülecek-
ti. Bunun anlam› nominal ücretin de fiyat düzeyindeki art›fl oran›nda yükselmesi-
dir. Yani W1/P1 = W2/P2 eflitli¤i geçerlidir.

fiekil 2.5’te emek arz ve talebindeki de¤iflmelere ra¤men, istihdam düzeyinin neden sabit
kald›¤›na dikkat ediniz.

Klasik Modelde Mal Piyasas› ve Faiz Oran›
Mal piyasas›nda denge, toplam harcamalarla toplam gelirin ex-ante (planlanan)
olarak eflitli¤ini ifade eder. Klasik modelde üretim miktar›n› ifl gücü piyasas›nda
oluflan istihdam düzeyi belirlemektedir. Bununla ilgili analiz daha önce fiekil 2.4
üzerinde anlat›lm›flt›. Peki, belli bir dönemdeki toplam talebi, yani planlanan har-
camalar› o dönem üretimine, yani gelire eflitleyen bir mekanizma var m›d›r? Klasik
iktisatta bu mekanizma her arz›n kendi talebini yaratt›¤›n› ifade eden Say Yasas› ve
faiz oranlar›n›n tasarruflarla yat›r›mlar› dengeledi¤ini ifade eden Klasik faiz teorisi
ile ortaya konulmaktad›r.

Say Yasas›
Klasik iktisatç›lar tam istihdam konusundaki görüfllerini Say Yasas› olarak bilinen
bir ilke üzerine infla etmifllerdir. 1776-1832 y›llar› aras›nda yaflam›fl Frans›z iktisat-
ç› Jean Baptiste Say taraf›ndan gelifltirilen kuramda, bir piyasa ekonomisinin dai-
ma tam istihdama neden yöneldi¤i aç›klan›r. Say Yasas›’na göre “her arz kendi ta-
lebini yarat›r”. Bir baflka anlat›mla, ekonomide bir fley üretildi¤inde karfl›l›¤›nda
gelir elde edilir, bu gelir mal ve hizmet al›mlar› için kullan›l›r. Bunun anlam›; e¤er
ekonomi 600 milyar dolarl›k nihai mal ve hizmet üretiyorsa ayn› zamanda bu mal
ve hizmeti alacak 600 milyar dolarl›k geliri de efl anl› olarak yaratacakt›r. Bu mu-
hasebe anlam›nda özdeflliktir. Gerçekleflen toplam ç›kt› daima gerçekleflen toplam
gelire eflittir.

Say Yasas›’na göre belirli mallar›n arz› asl›nda di¤er mallar için taleptir. Çünkü
insanlar di¤er mallarla de¤ifltirmek istediklerinde kendi kullan›mlar›ndan daha faz-
la mal üretirler. Yani birisi bir fley arz ediyorsa bunu baflka bir fley talep etti¤i için
yap›yordur. Say Yasas›’na göre piyasada fazla üretim de söz konusu de¤ildir. Bu
bir aç›dan da emek piyasas› ya da di¤er piyasalar için ekonomide tam istihdam›n
varl›¤›n› vurgular.

J. B. Say’a göre, belirli piyasalarda baz› mallar için arz fazlal›¤› ile karfl›lafl›labi-
lir. Ancak bu arz fazlal›¤› fiyatlar›n düflmesine ve ekonomide ayarlanma gerçekle-
flinceye kadar üretimin azalmas›na yol açar. Benzer flekilde ekonomide talep faz-
lal›¤› var ise fiyatlar yükselebilir. ‹flte bu esneklik sayesinde ekonomi daima tam is-
tihdama yönelir.

Tüm bu aç›klamalar basit takas ekonomileri (mallar›n mallarla de¤ifltirildi¤i
ekonomiler) için anlaml› olur. Ancak gerçek ekonomilerde daha karmafl›k durum-
lar ortaya ç›kmaktad›r. ‹nsanlar baflkalar› için çal›flt›¤›ndan, takas durumu geçerli
olmad›¤›ndan ve para kullan›lmakta oldu¤undan baz› sorunlar yaflanabilmekte ya
da eksik istihdam durumu ortaya ç›kabilmektedir. Örne¤in insanlar›n elde ettikle-
ri parasal gelirlerinin bir k›sm›n› harcamay›p tasarrufa yönelmeleri durumunda, ca-
ri dönemde üretilen mallara yönelik talep yetersizli¤i ortaya ç›kmaz m›? Bu da üre-
tim düzeyinin azalmas› yönünde bask› oluflturarak, iflsizli¤e yol açmaz m›?
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Klasik Modelde, ekonominin
daima tam istihdama
yönelmesi Say Yasas› ile
aç›klan›r. Her arz›n kendi
talebini yaratt›¤› biçiminde
ifade edilir.



Klasik iktisatç›lar Say Yasas›’n›n aç›klayamad›¤› bu sorunlara yan›t olarak faiz
teorisini kullanm›fllard›r. Böylece faiz oran›ndaki de¤iflmeler ekonomideki yat›r›m-
lar› tasarruflara eflitleyecektir. Bu durumda hanehalk› gelirlerinin harcama ak›m›n-
dan s›zan k›sm›, ekonominin firmalar sektörünce harcamalara dönüfltürülecektir.
Sonuçta ekonomide mal arz ve talebi dengelenmektedir.

Say Yasas› hangi tür ekonomilerde geçerlidir?

Klasik Faiz Teorisi: Tasarruf ve Yat›r›mlar›n Eflitlenmesi
‹ktisada Girifl derslerinde basit dairesel ak›m modelini ö¤renen birçok ö¤renci ta-
sarrufun bu basit süreci bozdu¤unu hemen hat›rlayacakt›r. E¤er hanehalklar› ka-
zançlar›n›n belirli bir oran›n› tasarrufa ay›rmaya karar verirse firmalar taraf›ndan
yarat›lan gelirin tümü harcama biçiminde geri dönmeyecektir. Böylece mal ve hiz-
metler için talep arzdan daha düflük olacakt›r, yani baz› ürünler sat›lmayacakt›r.
Böyle bir durumda firmalar üretimlerini k›sarak ve çal›flanlar›n› iflten ç›kararak tep-
ki gösterecek, böylece iflsizlik ortaya ç›kacakt›r.

Ancak Klasik iktisatç›lar tasarrufu bir sorun olarak görmediler. Tasarruf harca-
malarda azalmaya yol açmaz. Çünkü firmalar tasarruf edilen tüm paray› yat›r›m için
ödünç al›rlar. Klasik iktisatç›lar, hanehalklar›n›n istedikleri tasarruf miktar›n›n, fir-
malar›n istedikleri yat›r›m miktar›na eflit olaca¤›ndan neden bu kadar emindir? Kla-
sik modelde faiz oranlar› ödünç verilebilir fonlar›n arz› (k›saca tasarruflar) ve tale-
bi (yani yat›r›mlar) taraf›ndan belirlenir.

Klasik iktisatç›lara göre faiz, bugünkü tüketimden vazgeçmenin, yani tasarrufta
bulunman›n bedeli olarak de¤erlendirilmektedir. Bireyler gelirlerini bugünkü ve
gelecekteki tüketimleri aras›nda faydalar›n› maksimize edecek biçimde da¤›tmak-
tad›rlar. Pozitif bir faiz oran› bireylere gelecekte bugünkünden daha fazla tüketim
yapma olana¤› sa¤layacakt›r. Faiz oran›n›n yükselmesi durumunda bireyler daha
fazla tasarrufa yönelecek, yani gelecekteki daha fazla tüketimi tercih edeceklerdir.
Ayn› flekilde faiz oran› düflerse tasarruf miktar› da azalacakt›r. Bu durumda tasar-
ruf faiz oran›n›n do¤rusal bir fonksiyonudur.

Firmalar›n amac› kârlar›n› maksimize etmek oldu¤undan, bunu yat›r›mlar için
de uygularlar. Firmalar, bir yat›r›mdan bekledikleri getiri, bu yat›r›m›n maliyetini
aflt›¤› müddetçe yat›r›m yaparlar. Yat›r›m›n maliyeti ise faiz oran›na ba¤l›d›r. Ancak
yat›r›m›n faiz oran› ile iliflkisi ters yönlüdür, yani faiz oran› yükseldikçe firmalar da-
ha az yat›r›m yapmay› tercih etmektedirler. Bunun nedenini flöyle aç›klayabiliriz:
Firmalar›n programlad›¤› belli yat›r›mlar vard›r ve her bir yat›r›mdan beklenen bir
getiri oran› vard›r. Firmalar yat›r›mlar›n› getiri oranlar›na göre s›ralarlar ve bunlar›
gerçeklefltirmeye en yüksek getiri oran›na sahip olandan bafllarlar. Faiz oran› yük-
seldikçe, bir yat›r›m için kullan›labilecek fonlar›n maliyeti de yükselecektir. Bu du-
rumda, faiz oran›n›n üzerinde bir getiri sa¤layabilen yat›r›m projelerinin say›s› aza-
lacakt›r. Bu da firmalar›n daha az yat›r›m yapmas› anlam›na gelir. 

Ödünç verilebilir fonlar teorisi olarak da adland›r›lan Klasik faiz teorisinde,
ödünç verilebilir fonlar›n arz›, yani tasarruflarla, ödünç verilebilir fonlar›n talebi,
yani yat›r›mlar, aras›ndaki iliflki fiekil 2.6’da gösterilmifltir. Tasarruflar›n yat›r›mla-
ra eflit oldu¤u noktada ödünç verilebilir fon piyasas› dengededir. Bu denge E1
noktas›n›n gösterdi¤i i1 faiz oran› ve I1 yat›r›m ile ona eflit S1 tasarruf hacminde
sa¤lanmaktad›r.
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Klasik iktisatç›lara göre faiz,
bugünkü tüketimden
vazgeçmenin, yani
tasarrufta bulunman›n
bedelidir.



E¤er hanehalklar› yat›r›mc›lar›n ödünç ola-
rak kullanaca¤›ndan fazla tasarruf etmek ister-
lerse i2 gibi bir faiz oran›nda, fonlardaki fazla-
l›k faiz oran›n› afla¤› çekecektir. Faiz oran› hem
hanehalk›n›n tasarruf için elde etti¤i bir ödül
(ya da fayda) hem de firmalar›n yat›r›mlar›n›
finanse etmek için ödedikleri bir fiyat oldu-
¤undan, faiz oran›ndaki düflüfl yat›r›m› teflvik
ederken tasarruflar›n azalmas›na neden olur.
Faizlerdeki bu düflüfl, firmalar›n arzu ettikleri
yat›r›m miktar›n›n hanehalklar›n›n tasarruf is-
teklerinin miktar›na eflit oluncaya kadar de-
vam eder. Denge faiz oran›nda yat›r›ma yönel-
memifl tasarruf kalmaz. Bu durumda firmalar
tüm ç›kt›lar›n› ya tüketicilere ya da yat›r›mc›la-
ra satm›fl olur ve böylelikle de tam istihdam
sa¤lanm›fl olur.

Klasik modelde, mal piyasas›nda dengeye ulaflmada Say Yasas› ve Klasik faiz teorisi önem-
li rol üstlenir.

Klasik Modelde Toplam Arz
Ekonomi daima tam istihdam düzeyinde varsay›ld›¤› için, Klasik toplam arz e¤risi,
tam istihdam ya da do¤al GSY‹H düzeyinde düfley bir do¤rudur. Toplam arz e¤risi
ifl gücü piyasas› dengesi ve üretim fonksiyonu kullan›larak elde edilir. Bu e¤rinin
elde edilifli fiekil 2.7’de dört panel yard›m›yla gösterilmektedir. fieklin sol alt pane-
linde ifl gücü piyasas›, sol üst panelde üretim fonksiyonu, sa¤ üst panelde yans›tma
do¤rusu ve sa¤ alt panelde ise düfley toplam arz (AS) e¤risi yer almaktad›r.
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‹fl gücü piyasas›nda emek arz› ve talebi fiekil 2.5’de gösterilmifl biçimiyle nomi-
nal ücretin fonksiyonu olarak yer almaktad›r. Fiyat düzeyindeki de¤iflmeler sade-
ce nominal ücret düzeyini etkilemekte ancak reel ücretleri ve istihdam› etkileme-
mektedir. ‹fl gücü piyasas›nda belirlenen istihdam düzeyinde gerçeklefltirilen üre-
tim düzeyi, üretim fonksiyonuna göre Y* ile gösterilmifltir. Sa¤ üst paneldeki yan-
s›tma do¤rusu bu üretim ya da ç›kt› düzeyini sa¤ alt panele aktarmak için kullan›l-
maktad›r. Sa¤ alt panelde ise her bir fiyat düzeyi için tam istihdam has›las›n› gös-
teren toplam arz e¤risi elde edilmifltir.

Tam istihdam has›la düzeyinde düfley bir do¤ru olarak elde edilen toplam arz
baz› durumlarda sa¤a ve sola do¤ru kayabilir. Örne¤in ekonomide sermaye stoku-
nun artmas› ve teknolojik geliflme durumlar›nda AS e¤risi sa¤a kayar. Çünkü üre-
tim fonksiyonu bunlara ba¤l› olarak yukar›ya kayarken emek piyasas›nda da emek
verimlili¤indeki art›fla ba¤l› olarak emek talebi sa¤a kayacakt›r. Daha yüksek bir is-
tihdam düzeyinde daha yukar›daki bir üretim fonksiyonuna göre elde edilecek AS
ise eskisine göre sa¤ tarafta çizilecektir. Yine nüfus art›fl› emek arz e¤risini sa¤a
kayd›rd›¤› için AS e¤risi de sa¤a kayacakt›r. Çünkü emek piyasas›nda denge istih-
dam düzeyi yükselmifltir. Tersi durumlarda ise AS sola kayacakt›r.

Düfley AS ‹çin Ücret ve Fiyat Esnekli¤inin Önemi
Klasikler Say Yasas› ve esnek faizlerin tam istihdam› sürdürecek yeterli harcama
miktar›n› sa¤layaca¤›na inan›rlar. Ancak bu inan›fla yönelik baz› hakl› elefltiriler de
bulunmaktad›r: Hanehalklar›n›n baz› gelirlerini saklad›¤› ya da gömüledi¤i varsa-
y›m›nda, insanlar gelecek hakk›nda endifle duyduklar› zaman yast›k alt›nda ya da
sand›kta para saklayarak, s›k›nt›l› dönemlerde kullanabilecekleri bir kaynak olufl-
tururlar. Yine hanehalklar›n›n bankac›l›k sistemine güvenleri sars›ld›¤›nda bu tür
tasarruf biçimini tercih edebilirler. Örne¤in dünyada 1920’lerdeki banka iflaslar›
döneminde bu durum aç›k bir flekilde gözlenmifltir. Bu flekildeki tasarruflar, daire-
sel ak›m modelinde bir k›s›m paray› al›koydu¤undan Say Yasas› için problem ya-
rat›r. Çünkü hanehalklar› paralar›n› yast›k alt›nda saklamaya devam ederse bu pa-
ralar firmalarca ödünç al›n›p, yat›r›m için kullan›lmayacakt›r. Sonuçta harcamalar
azalacak ve iflsizlik gözlenecektir.

Klasik iktisatç›lar yast›k alt› tasarruflar›n, harcamalarda azalmaya neden olaca-
¤›n› kabul etmelerine ra¤men, bunun iflsizli¤e yol açaca¤›n› kabul etmezler. Çün-
kü ücret ve fiyat esnekli¤i sayesinde toplam harcamalardaki herhangi bir yetersiz-
lik giderilecek ve tam istihdam sa¤lanabilecektir. Esnek ücret ve fiyatlar›n varl›¤›
toplam arz e¤risinin düfley oldu¤unu aç›klar. E¤er ücretler ve baz› girdi fiyatlar› k›-
sa dönemde sabit olsayd›, toplam arz e¤risi pozitif e¤imli olurdu. Böyle bir durum-
da ise fiyat düzeyindeki art›fl firmalar için üretimlerini artt›rma yönünde güçlü tefl-
vik olufltururdu. Çünkü kârl›l›klar› artar. Yani fiyatlar artt›¤›nda firmalar ürünleri
için daha fazla has›lat elde ederken ödemek zorunda olduklar› girdi maliyetleri de-
¤iflmedi¤i için karl›l›klar› yükselir. Fakat klasik iktisatç›lar tüm fiyatlar›n (tüm girdi-
lerin ve mallar›n fiyatlar›n›n) yüksek derecede esnek oldu¤una inan›rlar. Bu du-
rumda, ürün fiyat›ndaki bir art›fl hemen yüksek maliyet fleklinde dengelenecek, bu
ise üretimi geniflletme teflvi¤ini ortadan kald›racakt›r. Örne¤in firmalar›n üretti¤i
mal›n fiyat› yükseldi¤inde iflçiler ve di¤er girdi sahipleri derhal fiyatlar›n› yükselte-
ceklerdir. Böylece firmalar için üretimi artt›rmakla daha fazla kâr olana¤› ortadan
kalkacakt›r. 

fiekil 2.8’de tam esnek ücret ve fiyatlar›n›n varl›¤› alt›nda do¤al ç›kt› düzeyinde
veya potansiyel GSY‹H düzeyinde düfley toplam arz e¤risinin nas›l çizilece¤i gös-
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terilmifltir. Klasik modelde toplam talepteki bir azalma derhal ücretlerde ve fiyat-
larda bir düflüfle neden olur, böylece istihdam düzeyinde ve reel GSY‹H düzeyin-
de bir düflme olmaz. Yüksek bir AD durumunda ise enflasyon ortaya ç›kar, ç›kt› ve
istihdam düzeyinde bir de¤ifliklik oluflmaz.

Esnek ücretler ve fiyatlar›n tam is-
tihdam› nas›l garanti etti¤ini göstere-
bilmek için, bafllang›çta AS ile AD1’in
kesiflti¤i P1 fiyat düzeyi ve Y* reel
GSY‹H düzeyinde ekonominin iflle-
di¤ini varsayal›m. fiimdi tüketicilerin
gelece¤e dair beklentilerinin kötüm-
ser oldu¤u ve gelirlerinin bir k›sm›n›
yast›k alt›na saklad›klar›n› düflünelim,
neler olaca¤›na bakal›m. Bu ortamda
toplam talep azalacak ve AD2 konu-
muna gelecektir. Çünkü hanehalklar›
daha az harcama yapmakta ve böyle-
ce veri fiyat düzeyi için daha az reel
ç›kt› talep etmektedir. Klasiklerin var-
say›m›ndan hareketle, toplam talep-
teki azalma fiyatlarda h›zl› bir düflüfle
neden olur. Grafi¤e göre fiyatlar P1
düzeyini koruyamayacak, P2 seviyesi-

ne inecek ve denge E2’de sa¤lanacakt›r. Bu düflüfl gerçekleflti¤inde firmalar daha
önceki reel ç›kt› miktar›n› daha düflük fiyattan satabileceklerdir. Ücretler de düfle-
cektir. Çünkü mal ve hizmetler için talepteki azalma emek talebindeki düflüflü be-
raberinde getirecek, bu ise emek arz fazlal›¤› ve ücretlerdeki azalmay› sa¤layacak-
t›r. Böylece firmalarda düflük fiyatlara ra¤men normal kâr elde edeceklerdir.

E¤er AD daha önce yast›k alt›na saklanm›fl paralar›n harcanmas› yoluyla artm›fl
olsayd›, bu süreç tersine iflleyecektir. Toplam talebin AD3’e yükselmesi ç›kt› fiyat-
lar›n› h›zla yükseltecektir. E¤er ç›kt› fiyatlar› artarken üretim faktörleri fiyatlar› sa-
bit kalsayd›, firmalar için ç›kt›y› art›rmak çok kârl› olacakt›. Ancak Klasik iktisat an-
lay›fl›nda ücretler ve di¤er girdi fiyatlar› oldukça esnektir. Mal ve hizmetler için ta-
lep art›fl›, emek ve di¤er girdiler için de talep art›fl›n› beraberinde getirecek ve bun-
lar›n fiyatlar›n› da artt›racakt›r. ‹flte bu nedenle firmalar için ç›kt›y› geniflletmeye
yönelik bir teflvik unsuru oluflmayacakt›r. Yani toplam talebin bu yüksek düzeyi
enflasyona yol açacak, ç›kt› ve istihdam düzeyini de¤ifltirmeyecektir.

Özet olarak, Klasik iktisatç›lar toplam talepteki de¤iflmenin reel GSY‹H ya da
istihdam düzeyinde herhangi bir etkisi oldu¤una inanmazlar. Sadece fiyat düzeyi-
nin etkilenece¤i düflüncesini sürdürürler. Klasik iktisatç›lar› AD e¤risini elde eder-
ken kulland›klar› miktar kuram› çerçevesinde de¤erlendirirsek AD’deki kaymalar›n
kayna¤› tamamen piyasadaki para miktar›na ba¤l› olmaktad›r. Para miktar› artt›¤›n-
da AD sa¤a, azald›¤›nda ise sola kayacakt›r. Dolay›s›yla fiyat düzeyi tamamen pa-
ra miktar›na ba¤l› olacakt›r.

Klasik Modelde fiyat düzeyi neden sadece ekonomideki para miktar›na ba¤l›d›r?

Klasik Modelde Tam ‹stihdam Dengesi ve ‹flsizlik
Say Yasas›’na olan inanc›n ücret ve fiyatlar›n esnekli¤inin bir sonucu olarak Klasik
iktisatç›lar tam istihdam› normal bir durum olarak görürler. Ekonominin dengesi
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toplam arz e¤risi ile toplam talep e¤risinin kesiflimi ile elde edilmektedir. fiekil
2.9’da gösterilen bu analiz, ekonomide fiyat düzeyinin yaln›zca toplam talebe ba¤-
l› olarak olufltu¤unu söylemektedir. Yukar›daki aç›klamalar göz önüne al›nd›¤›nda
Klasik sistemde üretim hacminin ifl gücü piyasas›na ve teknolojiye, fiyat düzeyinin
ise para piyasas›na ba¤l› olarak olufltu¤u biçiminde bir sonuca var›labilir.

Klasik ekonomi kuram›n›n öngördü¤ü iflsizlik geçici iflsizliktir. Yani oldukça k›-
sa dönemli bir iflsizli¤in talep floklar›ndan do¤abilece¤i kabul edilmektedir. Örne-
¤in fiekil 2.9’da ekonomide para stokundaki bir azalma ortaya ç›kt›¤›nda AD1 e¤-
risi AD2’ye kayacakt›r. Her ne kadar ücretlerin esnek oldu¤u kabul edilmekte ise
de ücretlerin ve fiyatlar›n de¤iflimi an›nda olmayacakt›r. fiekilde görüldü¤ü gibi,
ekonomi önce A noktas›na gelecektir. Ancak bu noktada oluflan iflsizlik k›sa süre-
de fiyatlar›n ve nominal ücretlerin düflmesine ve ekonominin tekrar tam istihdam
dengesine ulaflmas›na neden olacakt›r. Ekonomi yeniden tam istihdam dengesine
ayarlan›rken izledi¤i yol E1-A-B-E2 olmaktad›r. Burada iflsizlik geçici iflsizliktir.
Ekonomi fiyat ve ücret esnekli¤i saye-
sinde kendi kendine bu sorunu k›sa
sürede çözmektedir.

Klasikler her arz›n kendi talebini
yaratt›¤›na inand›klar› için, ekonomi-
nin genelinde mal veya hizmet arz›n-
da bir fazlal›k olaca¤›na inanmazlar.
Ancak bireysel üretimlerde afl›r› üre-
tim durumuyla karfl›lafl›labilir. Örne-
¤in otobüs üreticileri varolan piyasa
için yanl›fl hesaplama yüzünden çok
fazla otobüs üretebilirler. K›sa dönem-
de otobüs stoklar› artar, sat›lmayan
stoklar iflsizli¤e yol açar. Otobüs en-
düstrisinde mevcut iflçilerin say›s› faz-
la oldu¤undan bunlar›n istihdam› kâr-
l› olmaz. Uzun dönemde sorunlar çö-
zümlenir. fiöyle ki otobüs arz fazlas›
fiyatlar›n düflmesine yol açar, sonuçta otobüs endüstrisinden emek ve di¤er kay-
naklar›n bir k›sm› fiyatlar›n yüksek oldu¤u ya da talep fazlal›¤›n›n bulundu¤u en-
düstrilere kayar.

Ekonomide bu tür ayarlamalar zaman gerektirir, iflte bu zaman içinde iflsizlikle
karfl›lafl›l›r. Fakat bu iflsizlik çok k›sa zaman içindir ve devam etmez. Ancak piya-
salara d›flar›dan bir müdahale olursa uzun süreli iflsizlikle karfl›lafl›l›r. Örne¤in güç-
lü sendikalar denge ücret düzeyi üzerinde bir ücret uygulat›rlarsa ya da devletin
asgari ücret uygulamas› gibi nedenler kal›c› iflsizli¤e yol açar. Bunun d›fl›nda uzun
süreli iflsizlik imkans›z görülmektedir. Bu çerçevede k›sa süreli iflsizlik önemli bir
sosyal sorun say›lmad›¤›ndan, Klasik iktisatç›lar enerjilerini baflka alanlara yönelt-
mifllerdir. Bunlar daha çok mikroekonomik konulara odaklaflm›fllar ve ekonominin
uzun dönemde büyüme oran›n›n alt›ndaki güçlerin neler oldu¤unu aç›klamaya
a¤›rl›k vermifllerdir.

Ekonominin kendi iç mekanizmalar› yoluyla tam istihdam› sa¤lama yetene¤i,
Klasik iktisatç›lar›n “b›rak›n›z yaps›nlar” ya da “müdahale etmeyen hükümet poli-
tikalar›n›” onaylamalar›n›n alt›nda yatan neden olmufltur. Topluma ise ekonomiyi
koruyacak, piyasa mekanizmas›na ba¤l› kalmalar› ve hükümetlerin rolünü belirli
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alanlarla s›n›rland›r›lmas› (güvenlik, yasa yapmak ve adalet gibi pozitif katk›lar ya-
pabilece¤i alanlarla s›n›rlamak gibi) önerilmifltir.

Klasik iktisatta iflsizlik k›sa ve uzun dönemde nas›l aç›klanmaktad›r?

KEYNESYEN ‹KT‹SAT
Keynesyen makro iktisad›n ortaya ç›k›fl›, 1930’larda yaflanan Büyük Buhran›n he-
men ard›ndan gerçekleflmifl ve bir anlamda bu büyük krizden kurtulman›n yollar›-
n› ortaya koymufltur. Keynes’in giriflimi, Klasik iktisat modelinin yerine kendi ge-
lifltirdi¤i modeli koymaya yöneliktir. Keynes’in görüflleri yaln›zca Klasik modelin
zaaflar›n› ortaya koymakla kalmam›fl; kendinden sonraki makroekonomik teorile-
rin de iskeletini oluflturmufltur. 1960’lardan sonra Keynesyen modeller de yo¤un
elefltirilere u¤ram›fl olmakla birlikte, Keynes’in görüflleri bugün bile ço¤u tart›flma-
n›n merkezinde yer almaktad›r. Bu k›s›mda Keynes’in Klasik modele yönelik elefl-
tirileri ba¤lam›nda Keynesyen modelin temel çerçevesini aç›klayaca¤›z.

Keynesyen Devrim 
Klasik düflünce ve onun b›rak›n›z yaps›nlar fleklindeki politika anlay›fl›, Büyük Buh-
ran’a kadar hemen hemen tüm dünyada genel kabul görmüfltür. Daha sonra endüs-
trileflmifl dünyada büyük çapta ve uzun süren iflsizli¤in görülmesi Klasik modeli tar-
t›fl›l›r duruma getirmifltir. Çünkü iflsizli¤in ›l›ml› olaca¤› ve k›sa süreli yaflanaca¤›
fleklindeki Klasik düflünceye ra¤men, Büyük Buhran’›n bafllang›c›ndan 10 y›l sonra
bile çok yüksek düzeylerde (ABD’de %17’nin üzerinde) seyretmifltir. GSMH 1929 y›-
l›ndaki seviyesine ancak on y›l sonra güçlükle ulafl›labilmifltir. Bu geliflmeler çerçe-
vesinde Klasik düflünce gerçeklerle do¤rudan çat›fl›yor görülmüfltür.

Klasik modele en ciddi elefltiri J. Maynard Keynes taraf›ndan yap›lm›flt›r. Key-
nes ‹stihdam Faiz ve Paran›n Genel Teorisi adl› çal›flmas› ile bir anlamda, Klasik ik-
tisad› tersine çevirmifltir. fiöyle ki Klasik iktisatç›lar her arz›n kendi talebini yaratt›-
¤›na inan›yorlard›. Oysa Keynes neden sonuç iliflkisine di¤er yönden, yani talep-
ten arza do¤ru bak›lmas› gerekti¤ini ileri sürmüfltür. Keynes’e göre firmalar üretim
kararlar›n› beklenen talep düzeyine ya da beklenen toplam harcamalara ba¤l› ola-
rak al›rlar. Tüketiciler, yat›r›mc›lar ve di¤erlerinin daha fazla harcama yapmay›
planlamalar› hâlinde firmalar da daha fazla sat›fl yapacaklar›n› umacaklar, dolay›-
s›yla daha fazla üretim yapacaklard›r. Bir baflka ifadeyle, Klasik iktisatç›lar›n öner-
di¤inin aksine arz talebe cevap verir. K›saca talep arz› yarat›r.

Keynes’in tart›flmalar›nda en önemli yeri ekonomide tam istihdam› sa¤layabile-
cek toplam harcama düzeyinin yetersizli¤i al›r. Bu durumda klasiklerin faiz oran›
ayarlamalar› ve ücret-faiz esnekliklerinin iflsizli¤i önleyebilece¤i fleklindeki inanç-
lar› geçerlili¤ini yitirmektedir. Keynes’e göre sadece toplam harcama düzeyi yeter-
li oldu¤u zaman tam istihdam olanak dahilindedir. E¤er harcamalar yeterli de¤ilse
iflsizlik ortaya ç›kacakt›r. K›saca Keynes piyasa ekonomilerinin otomatik olarak
tam istihdama yönelece¤i fleklindeki Klasik öngörüyü reddetmifl, ekonomik duru-
mun belirlenmesinde dikkatleri toplam harcamalara ya da toplam talep düzeyine
odaklaflt›rm›flt›r. fiimdi Klasik Teoride tespit edilen hatalar çerçevesinde Keynesyen
modelin anahatlar›n› çizelim.
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Keynes’e göre sadece toplam
harcama düzeyi yeterli
oldu¤u zaman tam istihdam
olanak dâhilindedir. E¤er
harcamalar yeterli de¤ilse
iflsizlik ortaya ç›kacakt›r.
K›saca Keynes piyasa
ekonomilerinin otomatik
olarak tam istihdama
yönelece¤i fleklindeki Klasik
öngörüyü reddetmifl,
ekonomik durumun
belirlenmesinde dikkatleri
toplam harcamalara ya da
toplam talep düzeyine
odaklaflt›rm›flt›r.



Denge Ç›kt› Düzeyi
Keynesyen modeli anlamak için denge ç›kt› düzeyinin anlam›n› bilmek gerekir.
Bildi¤iniz gibi denge istikrarl› bir durumu ve hareketsizli¤i ya da sa¤l›kl› ve tutarl›
bir durumu ifade eder. Mikroekonomide ö¤rendi¤iniz denge fiyat› istikrarl› bir fi-
yatt›r. E¤er arz ve talep koflullar›nda bir de¤iflme olmazsa bu fiyat de¤iflmeyecek-
tir. Makroekonomide ise fiyatlar genel düzeyinin dengede olmas› ne enflasyon ne
de deflasyonun yaflanmamas›d›r. Yine makroekonomide denge ç›kt› düzeyi ne ge-
niflleyen ne de daralan istikrarl› bir ç›kt› düzeyidir.

Denge ç›kt› düzeyi Keynesyen yaklafl›mda harcama-gelir modeli ya da buna al-
ternatif bir yöntem olan yat›r›m tasarruf eflitli¤i yöntemine göre belirlenir. ‹ktisada
girifl derslerinden hat›rlanaca¤› üzere, ekonominin tüm ç›kt›s›n› sat›n alacak yeter-
li düzeyde harcama yap›l›rsa ekonomi dengede olacakt›r. Burada en genifl tan›m›y-
la, planlanan toplam harcamalar (tüketim + yat›r›m + kamu harcamalar› + net d›fl
alem harcamalar›; k›saca AE = C + I + G + NX) ile has›lan›n eflitli¤ini sa¤layan ge-
lir düzeyi, denge ç›kt› düzeyidir.

fiekil 2.10’un üst panelinde, planlanan toplam harcamalarla 45 derecelik do¤ru-
nun kesiflti¤i noktada denge ç›kt› düzeyine ulafl›l›r. Çünkü, bu düzeyde üreticiler
üretmifl olduklar› her fleyi satabileceklerdir. fiayet, toplam harcamalar yetersiz ise
Y1 has›la düzeyinde, firmalar üretimlerini satamayacak stoklar artmaya bafllayacak-
t›r. Dolay›s›yla, bir sonraki dönemde ç›kt› düzeyi düflürülecektir. Yine, Y0’›n solun-
da ise toplam harcamalar›n fazla olmas› firmalar› ç›kt› düzeyini artt›rmaya teflvik
edecek ve denge Y0 düzeyinde sa¤lanacakt›r. Bu denge ç›kt› düzeyi, ancak plan-
lanan harcamalardaki de¤iflikli¤e ve ço¤altan katsay›s›na ba¤l› olarak de¤iflecektir.

Denge ç›kt› düzeyini göstermenin bir baflka
yolu da yat›r›m-tasarruf eflitli¤ini kullanmakt›r.
Devletin oldu¤u d›fla aç›k ekonomi için sadece
tasarruflar de¤il, harcama ak›mlar› s›ras›ndaki
di¤er s›z›nt›lar da dikkate al›n›r. Bunlar vergiler
ve gelire ba¤l› ithalatt›r. Yine, harcama ak›m›n-
da sadece yat›r›mlar de¤il, kamu harcamalar›
ve net otonom d›fl alem harcamalar› da dikkate
al›n›r. Bu yüzden s›z›nt›lar ve enjeksiyonlar kul-
lan›larak denge gelir düzeyi belirlenir. Bu fiekil
2.10’un alt panelinde yer alm›flt›r. Burada da
denge ç›kt› düzeyi s›z›nt›larla enjeksiyonlar›n
eflitlendi¤i Y0’da sa¤lanmaktad›r. fiekilde Y1 ge-
lir düzeyinde s›z›nt›lar harcamalardan fazla ol-
du¤u için ç›kt› düzeyi Y0 düflecektir. Sadece Y0
düzeyinde ak›m de¤iflmeyecek ve ekonomi
dengesini koruyacakt›r.

Keynes belirli bir zaman diliminde yap›lan
harcamalar›n tümünü efektif talep ya da toplam
talep olarak adland›rm›flt›r. Böylece klasiklerin
miktar teorisini kullanarak elde ettikleri toplam
talep yerine toplam harcamalardan hareketle
toplam talep e¤risini elde etmifltir. Toplam ta-
lepteki de¤iflmeler ise otonom harcamalardaki
de¤iflikenlere ve ço¤altan katsay›s›na ba¤l› ola-
rak belirlenir. 

472.  Ünite  -  K lasik  ve  Keynesyen ‹kt isat

fiekil 2.10

AE

AE

45 °

Y=AE

Pl
an

la
na

n 
ha

rc
am

al
ar

Reel Has›la Y

Y0 Y1

Y0 Y1

S+T+mY

Ι+G+X

Reel Has›la YS›
z›

nt
›la

r 
ve

 E
nj

ek
si

yo
nl

ar

Keynesyen Modelde Denge Ç›kt›



Keynesyen modelde denge ç›kt› düzeyi nas›l belirlenir?

ÇO⁄ALTAN
Planlanan otonom harcamalarda ortaya ç›kan bir birimlik bir art›fl denge gelir dü-
zeyini ne kadar art›r›r? ‹lk bak›flta cevap çok basit gibi görünmektedir. Dengede
gelir düzeyi planlanan toplam harcamalara eflit oldu¤una göre, (otonom) talepteki
bir birimlik art›fl, denge gelirini de bir birim art›rmal›d›r, diye düflünülebilir. Ama
bu cevap yanl›flt›r. Neden? Otonom harcamalardaki bir birim art›fl›n, üretim düze-
yini bir birim art›raca¤› do¤rudur. Ancak üretimdeki art›fl da marjinal tüketim e¤i-
limine ba¤l› olarak tüketim talebini art›racakt›r. Tüketimin bu gelire ba¤l› k›sm›na
uyar›lm›fl tüketim denir. Tüketimin artan gelir düzeyi taraf›ndan uyar›lmas› ile top-
lam harcamalar da artacak ve bu yeniden üretimi art›racakt›r... Bu sürecin sonun-
da, otonom harcamalardaki bir birim art›fl›n, denge gelir ve üretim düzeyini bir bi-
rimden fazla art›rd›¤› görülecektir. Bu art›fl›n ne kadar olaca¤› ise marjinal tüketim
e¤ilimine ba¤l›d›r.

Otonom harcamalardaki bir birim art›fl›n denge gelir düzeyinde yol açt›¤› art›-
fla ço¤altan ya da çarpan denir. Ço¤altan katsay›s›n› α simgesi ile gösterece¤iz: 

Paydadaki (1-c) ifadesi marjinal tasarruf e¤ilimine eflit oldu¤undan, ço¤altan›
α = 1/s fleklinde de gösterebiliriz. Ço¤altan›n anlam› ve iflleyifli fiekil 2.11 üzerin-
de de gösterilmifltir.

Ço¤altan› bir baflka flekilde daha türetebiliriz. Toplam harcamalar ∆AE kadar art›n-
ca gelir ∆Y kadar artmaktad›r (∆Y=∆AE). Toplam harcamadaki art›fl› ∆AE=∆A–+c∆Y
olarak iki k›sma ay›r›rsak ∆Y=∆A–+c∆Y olur. Son ifadeyi düzenlersek

ço¤altan katsay›s› için daha önce buldu¤umuz formülün ayn›s›n› buluruz.
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Yukar›da otonom harcamalardaki bir art›fl›n gelir düzeyini ne ölçüde etkileye-
ce¤inin marjinal tüketim e¤ilimine ba¤l› oldu¤unu belirtmifltik. Bunun nedeni, ço-
¤altan katsay›s›n›n de¤erinin marjinal tüketim e¤ilimine ba¤l› olmas›d›r. Marjinal
tüketim e¤ilimi büyüdükçe ço¤altan etkisi de büyümektedir. Ço¤altan formülünde
paydada yer alan (1-c) ifadesinin de¤eri, c büyüdükçe küçülecek ve [1/(1-c)]’nin
de¤eri de büyüyecektir. Ço¤altan›n de¤erinin marjinal tüketim e¤ilimine ba¤l› ola-
rak de¤iflmesi fiekil 2.12 üzerinde de gösterilmifltir.

fiekildeki kesikli çizgi ile belirtilen toplam harcama fonksiyonu düz çizgili do¤-
ruya göre daha büyük bir marjinal tüketim e¤ilimini yans›tmaktad›r. Görüldü¤ü
üzere, marjinal tüketim e¤iliminin büyüyerek c2 olmas›, planlanan harcama do¤ru-
sunu diklefltirmekte, yani do¤runun e¤imini büyütmektedir. Otonom harcamalar-
da ∆A– kadarl›k bir art›fl, birinci toplam harcama do¤rusunun geçerlili¤i hâlinde ge-
lir düzeyinde ∆Y1 kadar art›fla yol açarken ikinci fonksiyonda ∆Y2 kadarl›k
(∆Y2>∆Y1) bir art›fl sa¤lamaktad›r. Bunun nedeni daha büyük bir marjinal tüketim
e¤iliminin daha büyük bir ço¤altan etkisi yaratmas›ndand›r. ‹lk durumda ço¤alta-
n›n de¤eri α1=∆Y1/∆A– kadar iken, ikinci durumda ço¤altan›n de¤eri α2=∆Y2/∆A–’d›r.

Toplam harcama fonksiyonunun e¤imi ile ço¤altan katsay›s› aras›nda do¤ru yönlü bir ilifl-
ki vard›r. E¤im artt›kça ço¤altan katsay›s›n›n artt›¤›na, e¤im azald›¤›nda ise ço¤altan kat-
say›s›n›n azalaca¤›na dikkat ediniz. 

Ço¤altan Mekanizmas›n›n ‹flleme fiartlar›
Ço¤altan etkisinin anlafl›lmas› kolay olmakla birlikte, gerçek hayatta ifllerlik kaza-
nabilmesi birtak›m flartlar›n varl›¤›na ba¤l›d›r. Bu flartlar oluflan gelir ak›mlar›n›n
harcamaya dönüflmesini engelleyen s›z›nt›lar›n olmamas›n› veya en aza indirilme-
sini garanti etmeye yöneliktir. Ço¤altan›n pratikte etkin olarak ifllemesi için;

• Gelir ak›mlar›n›n do¤du¤u her aflamada, üretimi art›rabilmek için yeterli at›l
ifl gücü bulunmal›d›r.

• Üretimin art›r›lmas›n› ve ifl gücünün istihdam›n› sa¤layacak yeterli at›l ser-
maye ve toprak bulunmal›d›r.

• Ham madde temininde güçlükler olmamal›d›r.
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Görüldü¤ü gibi ço¤altan mekanizmas›n›n ifllemesi için gerekli flartlar, toplam
arz e¤risinin mümkün oldu¤unca yatay olmas›n› öngörmektedir. ‹leride toplam arz
ile ilgili analizlerimizde görülece¤i üzere, ekonomi tam istihdama yaklaflt›kça top-
lam arz e¤risi dikleflmekte ve ço¤altan›n etkisi azalmaktad›r. Bu durumda ço¤alta-
n›n etkin bir flekilde iflleyebilmesi için ekonominin eksik istihdamda bulunmas› ge-
rekti¤ini söyleyebiliriz. Nitekim ço¤altan mekanizmas›, ekonomilerin durgunluk
içerisinde oldu¤u bir dönemde -Büyük Buhran’›n ard›ndan- ortaya at›lm›fl ve bü-
yük ümitlerle karfl›lanm›flt›r. 

Ço¤altan›n etkinli¤inde yat›r›mlar›n ve para talebinin faize duyarl›l›¤›, döviz ku-
ru de¤iflmeleri ve fiyat düzeyindeki de¤iflmeler de önemlidir. Yine ço¤altan hesap-
lan›rken herbir fonksiyonun davran›flssal özelli¤i önemli yer tutar. Örne¤in vergi-
lerin durumu, ekonominin d›fla aç›kl›¤› gibi.

Vergilerin otonom de¤ilde, milli gelirin t gibi bir oran› oldu¤u kabul edildi¤inde

ço¤altan: olacak ve denge istihdam düzeyi 

biçiminde olur.
Aç›k ekonomi durumunda ise ço¤altan; 

olur ve aç›k ekonomilerde milli gelir dengesi

fleklinde olacakt›r. Payda büyüdü¤ü için ço¤altan

katsay›s› kapal› ekonomi durumuna göre daha küçük bir de¤er alacakt›r.

‹fl Gücü Piyasas› ve ‹flsizlik Sorunu
Keynes ve Klasik iktisatç›lar ekonominin daima dengeye yönelece¤i konusunda
hemfikirdirler. Ancak, Keynes ve Klasik iktisatç›lar›n anlaflamad›klar› önemli nok-
ta; ekonominin istikrara kavufltu¤u ç›kt› düzeyinin tam istihdama olanak sa¤lay›p
sa¤lamad›¤›d›r. Klasik modelde, ekonomi tam istihdam dengesinde ya da potansi-
yel GSY‹H düzeyinde istikrar bulur. Keynesyen modelde ise ekonomi dengeye yö-
nelir fakat bunun tam istihdam dengesi olmas› gerekli de¤ildir. Ekonomi tam istih-
damdan daha düflük düzeyde dengeye ulaflt›¤› zaman iflsizlik dengesi mevcuttur.

Klasik iktisatç›lar, Say Yasas›’n› ve burada görülen sorunlar› aflmak için yarar-
land›klar› faiz teorisini kullanarak ekonominin nas›l tam istihdam da dengeye gel-
di¤ini aç›klamaktayd›. Faiz oran›ndaki esneklikler sayesinde yat›r›mlarla tasarruflar
aras›nda eflitlik sa¤lan›yor; böylece, s›z›nt›lar enjeksiyonlara eflitlenerek mal piya-
sas›nda tam istihdam düzeyinde eflitlik sa¤lan›yordu.

Keynes’e göre tasarruflar› yat›r›mlara eflitleyebilmek için faiz oran› ayarlamalar›
yeterli de¤ildir. Çünkü hem tasarruf hem de yat›r›m kararlar›nda as›l etkili olan güç
faiz oran› de¤ildir. Keynes’in görüflüne göre hanehalklar›n›n tasarruf planlar›n› et-
kileyen temel faktör gelir düzeyidir. Gelir yüksek oldu¤unda tasarruf düzeyi de
büyük olacakt›r. Faiz oranlar›ndaki de¤iflikliklerin tasarruf kararlar› üzerindeki et-
kisi nispeten küçük olacakt›r. Keynes’in de¤ifliyle yat›r›m kararlar› ise kâr bekleyifl-
leri taraf›ndan yönetilir. Faiz oran› bir yat›r›m›n karl›l›¤›n› etkileyen faktörlerden bi-
risidir fakat en önemlisi de¤ildir. E¤er sat›fllar düflük ise gelecekte belirsizlik ve ka-
ramsarl›k görülüyorsa firmalar yeni yat›r›mlara giriflmeyeceklerdir, faiz oranlar› dü-
flük olsa bile bu davran›fllar›n› sürdüreceklerdir. Faiz oran› tasarruf ve yat›r›m ka-
rarlar›n› yönlendirmede as›l güç olmad›¤› için tasarrufçu ve yat›r›mc›lar›n planlar›-
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n› denklefltiremez. Sonuç olarak hanehalklar› firmalar›n yat›r›m isteklerinden daha
fazla tasarruf etmek isterlerse ekonomide ç›kt› ve istihdam düzeyi düflecektir. K›-
saca artan tasarruflar ya da azalan harcamalar iflsizli¤e neden olabilecektir.

Ücret ve Fiyat Esnekli¤i Tart›flmalar› ve Keynesyen
Toplam Arz E¤risi
Hat›rlanaca¤› üzere, Klasik iktisatç›lar, piyasa ekonomisinde tam istihdam›n; faiz
oran› ayarlamalar› ve ücret/fiyat esnekli¤i sayesinde sa¤land›¤›n› belirtmifltir. E¤er
faiz oran› ayarlamalar› yat›r›mc›lar›n ve tasarrufçular›n planlar›n›n birbirine uygun-
lu¤unu sa¤lamada baflar›s›z kal›rsa ve bu çok az harcamayla sonuçlan›rsa, ücret ve
fiyat esnekli¤i hâlâ tam istihdam› sa¤layabilir. Rekabetçi emek ve ürün piyasalar›n-
da yetersiz talep ücretlerin ve fiyatlar›n düflmesine yol açar, bu ise tüm ç›kt›n›n sa-
t›laca¤›n› dolay›s›yla irade d›fl› iflsizli¤i önleyece¤ini garanti eder.

Keynes ayn› fikri paylaflm›yordu. O klasiklerin yüksek derecede ücret ve fiyat
esnekli¤i varsay›m›n›n gerçek dünya ile uyumlu olmad›¤›n› ileri sürmüfltür. Key-
nes’e göre fiyat ve ücretleri h›zla ayarlamaktan, özellikle afla¤› do¤ru ayarlamaktan
al›koyan çeflitli güçler vard›r. ‹lk olarak piyasalar Klasik teoride varsay›landan da-
ha az rekabetçidir. Keynes, bir çok ürün piyasalar›n›n monopol ya da oligopol ol-
du¤unu görmüfltür. Bu tür piyasalarda sat›c›lar talebin düfltü¤ünün fark›na vard›k-
lar›nda fiyat› düflürmek yerine üretimlerini k›sarlar. Özellikle güçlü iflçi sendikala-
r›n›n hakim oldu¤u emek piyasas›nda iflçiler ücret indirimlerine karfl› koyarlar. So-
nuçta ücretler ve fiyatlar h›zla ayarlanmaz, bunlar kat› ya da yap›flkand›rlar.

Kat› fiyatlar›n sonuçlar› toplam arz ve toplam talep çerçevesinde fiekil 2.13’den
görülebilir. fiimdi klasik model tart›flmalar›m›zda flekillenen ayn› senaryoyu düflü-
nelim. Tüketicilerin gelecek hakk›nda karamsar olduklar›n› ve gelirlerinin bir k›s-
m›n› saklamaya (gizlemeye) karar verdiklerini varsayal›m. Toplam talep düflerek
AD1’den AD2 konumuna gelecektir, çünkü veri fiyat düzeyinde daha az mal ve
hizmet talep edilecektir. Bu zamanda fiyat düzeyinin 100 birimde kalaca¤›n› varsa-
y›yoruz çünkü emek ve öteki sözleflmeler girdi maliyetlerindeki azalmay› yasakl›-
yor ya da ortadan kald›r›yor, bu ise firmalar›n fiyatlar› düflürmeye tahammülleri ol-
mayaca¤›n› gösteriyor. Fiyat ve ücretlerin kat› oldu¤u varsay›m› yatay bir toplam
arz e¤risini ortaya koyar, çünkü toplam talepteki herhangi bir azalma reel GSY‹H
düzeyinde bir azalmaya yol açmakta fakat fiyat düzeyini de¤ifltirmemektedir.

fiekil 2.13’de talepteki düflme karfl›s›nda fi-
yatlar ve ücretler kat›d›r, böylece toplam talep-
teki azalma hemen reel GSY‹H düzeyinde düfl-
meye neden olmaktad›r. fiekilde görüldü¤ü
üzere denge GSY‹H düzeyi 500 birimden 400
birime düflmüfltür. Firmalar 500 birimlik ç›kt›
üretmek istemektedirler fakat 400 birimlik ç›kt›
satt›klar›ndan, üretimlerini bu düzeye kadar dü-
flürmek zorundad›rlar. Bundan dolay› istihdam
düzeyi de azalacakt›r, e¤er iflverenler daha az
reel ç›kt› üretirlerse daha az iflçiye gereksinim
duyarlar. Bu asl›nda Keynes’in aç›klad›¤› bü-
yük buhrandaki durumdur. Yani çok az talebin
ücret ve fiyat kat›l›klar› ile birleflmesinin sonu-
cu olarak ortaya ç›kan bir sorundur.

512.  Ünite  -  K lasik  ve  Keynesyen ‹kt isat

fiekil 2.13

P

120

100

0
400 500 Reel  GSY‹H Y

AD2

AD1

AD3

AS

Fi
ya

t 
 d

üz
ey

i

Keynesyen Toplam Arz E¤risi



Keynes asl›nda iflsizlik sorunuyla ilgilenmesine ra¤men, klasik iktisatç›larla tü-
keticiler, yat›r›mc›lar ve ötekiler, e¤er ekonominin üretim kapasitesinin üzerinde
sat›n alma girifliminde bulunurlarsa enflasyona yol açaca¤›n› kabul ederek anlafl-
maktad›r. Tam istihdamdan sonra toplam talepteki art›fl ise enflasyona yol açmak-
ta ve reel GSY‹H düzeyini sabit b›rakmaktad›r. Ekonominin tam istihdam ya da po-
tansiyel GSY‹H düzeyi Keynes’e göre sürdürülebilir maksimum üretim düzeyinden
ziyade ekonominin üretebildi¤i maksimum ç›kt› düzeyidir. Görülece¤i üzere Key-
nesyen toplam arz e¤risi tam istihdam da düfley konuma gelir. E¤er toplam talep
AD1’den AD3’e yükselmifl olsayd› reel ç›kt› düzeyinde ya da istihdamda bir de¤ifl-
me olmaks›z›n fiyatlar yükselecekti.

Keynesyen arz e¤risi hangi durumda yatay, hangi durumda düfley bir konumdad›r?

Devletin Ekonomiye Müdahalesi ve Klasik-Keynesyen
Tart›flmalar›
Klasik iktisatç›lar ekonomide devlet müdahalesine hiç yer vermemekte ve bunu da
ekonominin kendili¤inden tam istihdam› sa¤layaca¤› varsay›m›na dayand›rmakta-
d›r. Klasiklere göre eksik istihdam olsa bile bu geçici bir durumdur ve ekonomi
kendili¤inden tam istihdama dönecektir. Keynes ise ekonominin yaln›zca k›sa dö-
nemde de¤il, uzun dönmede bile eksik istihdam dengesine ulaflabilece¤ini, eko-
nominin bu durumu ortadan kald›racak mekanizmalara sahip olmad›¤›n› öne sür-
mekte ve devlet müdahalesini kaç›n›lmaz görmektedir.

Keynes, bir piyasa ekonomisinin otomatik olarak tam istihdam› sa¤layaca¤› ve
enflasyondan koruyaca¤› düflüncesine güvenmedi¤i için, merkezî hükümetin bu
amaçlara ulaflmada toplam talep yönetimi biçiminde aktif politikalar izlemek zo-
runda oldu¤unu iddia etmifltir. Baflar›l› bir talep yönetimi için devletin maliye ve
para politikalar›n› kullanmas›n›n gereklili¤ini savunmufltur. Bu politikalar ileride
detayl› olarak aç›klanacakt›r.

Keynesyen teori, 1960’lara kadar genel kabul görmüfl ve bir çok iktisatç› bugün
bile Keynesyen olarak kalm›fllard›r. Ancak Keynesyen düflünce 1970’lerde etkisini
kaybetmeye bafllad›. Çünkü, bu dönemin bir özelli¤i olan stagflasyonu (iflsizlik ve
enflasyonun birlikte varolufllar›n›) aç›klamada yetersiz görüldüler. Bundan sonra
Keynesyenler kendi görüfllerinde de¤ifliklik yaparak konumlar›n› güçlendirmek
için yeni düflünce okullar› gelifltirdiler.

Parac› ve rasyonel bekleyifller gibi düflünceler, özellikle ekonominin genelde tam
istihdama yöneldi¤ini, hükümet müdahalelerinin gereksiz hatta verimsiz oldu¤unu
idda ettiler. Böylece iktisatç›lar, ekonomik politikalarda hükümetin uygun rolünün
ne olmas› gerekti¤ini tart›flmaya bafllad›lar. Tart›fl›lan konular›n bafl›nda iflsizli¤i ve
enflasyonu önleme de devlet müdahalesinin gerekli olup olmad›¤› gelmekteydi.

Günümüzde Yeni Klasikler ve Yeni Keynesyenler olarak adland›r›lan düflünce
okullar›, art›k makroekonomik tart›flmalarda bafll›ca iki ana yaklafl›m olarak görül-
mektedir. Bu düflünce okullar›, ekonomiye iliflkin olarak temel varsay›mlardaki fark-
l›l›¤a ra¤men, mikro temellerde birleflmektedirler. Ekonomik olgular› aç›klamada top-
lam arz ve toplam talep modeli her iki yaklafl›m çerçevesinde uygun olarak kullan›l-
maktad›r. Toplam talep e¤risine iliflkin çok sorun yaflanmazken toplam arza iliflkin
tart›flmalar günümüzde de devam etmektedir. Yeni Keynesyenler, yap›flkanl›k model-
leri çerçevesinde pozitif e¤imli toplam arz› k›sa dönemde de¤erlendirirler. Ancak ye-
ni klasikler ise eksik bilgiye ba¤l› olarak k›sa dönemde toplam arz›n pozitif olabilece-
¤ini öne sürerler. Ancak uzun dönemde toplam arz e¤risi ise düfley olacakt›r. ‹leride
toplam arz ve toplam talebe iliflkin aç›klamalarda bu konuyu yeniden ele alaca¤›z.
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Klasik ‹ktisad›n iflleyiflini aç›klamak.

Klasik iktisat Merkantilizme tepki olarak ortaya
ç›km›flt›r. 1770’li y›llarda A. Smith, J. B. Say, D.
Ricardo, J. S. Mill, T. Malthus gibi iktisatç›lar tara-
f›ndan gelifltirilmifltir.
Klasik iktisat anlay›fl›nda, insanlar›n rasyonel
davrand›klar›, para aldan›m›n›n olmad›¤›, devle-
tin ekonomiye müdahale etmedi¤i, tüm piyasa-
larda rekabetin bulundu¤u ve tam istihdamin
sa¤land›¤› varsay›l›r. Tam istihdama, ücret ve fi-
yatlar›n esnekli¤i varsay›m› alt›nda Say Yasas›
gere¤i ulafl›rlar. Bu yasaya göre, her arz kendi
talebini yarat›r. K›saca, ekonomide bir fley üre-
tildi¤inde karfl›l›¤›nda gelir elde edilir. Bu gelir
de mal ve hizmet al›mlar› için kullan›l›r. Klasik
modelde AS, tam istihdam düzeyinde düfley bir
hâl al›rken AD, miktar teorisinden hareketle be-
lirlenir. AD’deki de¤iflmeler sadece fiyat düzeyi-
ni etkiler. Örne¤in, para miktar›ndaki art›fl AD’yi
sa¤a kayd›r›r ve sadece fiyat artar. ‹stihdam ve
ç›kt› düzeyi de¤iflmez.

Keynesyen modelin ortaya ç›k›fl› ve iflleyiflini

aç›klamak.

1930’larda büyük buhran›n ard›ndan ortaya ç›-
kan Keynesyen analizde, klasik modelin zay›f
noktalar› ortaya konulmufl ve daha sonra mak-
roekonomik Keynesyen model gelifltirilmifltir.
Keynesyen modelde tam istihdam yerine eksik
istihdam üzerinde daha çok durulmufltur. ‹stih-
dam ve ç›kt› düzeyini belirlemede toplam talebe
daha çok önem verilmifltir. Bu nedenle, Keynes-
yen model harcama gelir modeli olarak da an›l-
maktad›r. Denge ç›kt› düzeyi, ya harcama gelir
modeli çerçevesinde yada tasarruf yat›r›m eflitli-
¤inden hareketle belirlenir. Keynesyen modelde
toplam talep, harcama gelir modelinden hareket-
le türetilirken, toplam arz tam istihdam düzeyine
kadar yatay eksene paralel çizilir. K›sa dönemde,
ücretlerin ve fiyatlar›n özellikle afla¤›ya do¤ru es-
nek olmad›¤› savunulur. Dolay›s›yla, devlet, ma-
liye ve para politikalar›n› kullanarak denge ç›kt›
düzeyini etkileyebilmektedir. Toplam arz sade-
ce, tam istihdam seviyesinde düfley olur.

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi klasik iktisad›n varsay›mlar›
aras›nda yer almaz?

a. Mal ve faktör piyasalar› monopolcü rekabet pi-
yasalar›d›r.

b. Tüm ekonomik birimler rasyonel davran›rlar.
c. Ekonomi tam istihdamda dengededir.
d. Ekonomik birimler için para aldan›m› söz konu-

su de¤ildir.
e. Ekonomide devletin rolü minimum düzeydedir.

2. Klasik modelde toplam talep, afla¤›dakilerden han-
gisi kullan›larak elde edilir?

a. Emek piyasas› ve üretim fonksiyonu birlikte kul-
lan›larak elde edilir.

b. Üretim fonksiyonu kullan›larak elde edilir.
c. Emek piyasas› kullan›larak elde edilir.
d. Miktar teorisi kullan›larak elde edilir.
e. Say yasas›na göre elde edilir.

3. Klasik modelde toplam arz e¤risi nas›l elde edilir?
a. Emek piyasas› ve üretim fonksiyonundan hare-

ketle elde edilir.
b. Yaln›zca üretim fonksiyonundan hareketle elde

edilir.
c. Yaln›zca emek arz› kullan›larak elde edilir.
d. Yaln›zca emek talebi kullan›larak elde edilir.
e. Klasik faiz kuram› kullan›larak elde edilir.

4. Klasik modelde yat›r›m tasarruf eflitli¤ini sa¤layan
mekanizma afla¤›daki seçeneklerin hangisidir?

a. Tam istihdam kuram›.
b. Say Yasas›.
c. Klasik faiz kuram›.
d. Emek piyasas›.
e. Üretim fonksiyonu.

5. Klasik modelde düfley toplam arz e¤risini sa¤layan
önemli bir seçenek afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Ekonomide monopolcü rekabet piyasas›n›n bu-
lunmas›.

b. Ücretlerin yap›flkan olmas›.
c. Fiyatlar›n yap›flkan olmas›.
d. Faizlerin yap›flkan olmas›.
e. Ücret ve fiyatlar›n ensek olmas›.

6. Keynesyen iktisat hangi dönem ortaya ç›km›flt›r?
a. Merkantilizmden hemen sonra.
b. Büyük buhran›n hemen ard›ndan.
c. 1770lerde merkantilizme tepki olarak.
d. Rönesanstan hemen sonra.
e. 2000’li y›llarda.

7. Afla¤›daki seçeneklerden hangisi Keynesyen mode-
le uygun olamayan bir aç›klamad›r?

a. Devletin ekonomiye müdahalesi gereklidir.
b. Ekonomide tam istihdama kadar yatay bir AS

e¤risi çizilir.
c. Harcama gelir modeli ile denge gelir düzeyi be-

lirlenebilir.
d. Yat›r›m tasarruf eflitli¤inden hareketle denge ge-

lir düzeyi belirlenebilir.
e. Ekonomi daima tam istihdam dengesindedir.

8. Keynesyen modelde toplam arz e¤risi için afla¤›daki
seçeneklerden hangisi do¤rudur?

a. AS e¤risi düfleydir.
b. AS e¤risi negatif e¤imli olup, tam istihdam düze-

yinde düfley olur.
c. AS e¤risi yatay eksene paralel olup, tam istih-

dam seviyesinde düfley olur.
d. AS e¤risi pozitif e¤imlidir.
e. AS e¤risi negatif e¤imlidir.

9. Keynesyen iktisatç›lar ile Klasik iktisatç›lar hangi ko-
nuda anlafl›rlar?

a. Tam istihdam.
b. Ekonominin daima dengeye yönelece¤i.
c. Eksik istihdam.
d. Toplam arz.
e. Ücret ve fiyatlar›n esnekli¤i.

10. Keynesyen modelde tasarruflar› etkileyen temel fak-
tör afla¤›daki seçeneklerden hangisinde verilmifltir?

a. Ödünç verilebilir fonlar piyasas›.
b. Fiyat düzeyi.
c. Faiz seviyesi.
d. Gelir düzeyi.
e. ‹flgücü piyasas›.

Kendimizi S›nayal›m



552.  Ünite  -  K lasik  ve  Keynesyen ‹kt isat

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Klasik Ekonominin Varsa-
y›mlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Klasik Modelde Para ve
Toplam Talep” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Klasik Modelde Toplam
Arz” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Klasik Faiz Teorisi: Tasarruf
ve Yat›r›mlar›n Eflitlenmesi” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Düfley AS ‹çin Ücret ve Fi-
yat Esnekli¤inin Önemi” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Keynesyen Devrim” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Keynesyen Devrim” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ücret ve Fiyat Esnekli¤i Tar-
t›flmalar› ve Keynesyen Toplam Arz E¤risi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devletin Ekonomiye Müda-
halesi ve Klasik-Keynesyen Tart›flmalar›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flgücü Piyasas› ve ‹flsizlik
Sorunu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Merkantilistler, uluslar›n zenginli¤ini metalizme ba¤l›
oldu¤unu ve devlet müdahalesinin gerekli oldu¤unu
savunurlarken; Klasikler, uluslar›n zenginli¤inin reel
faktörlere ba¤l› oldu¤unu, serbest piyasa ekonomisinin
geçerlili¤ini ve devletin ekonomiye müdahale etmeme-
sini savunurlar.

S›ra Sizde 2

Klasik model befl temel varsay›m üzerine infla edilmifl-
tir. Bunlar:
• Tüm ekonomik birimler rasyonel davran›rlar.
• Tüm mal ve faktör piyasalar›nda tam rekabet koflul-

lar› geçerlidir.
• Ekonomi daima tam istihdamdad›r.
• Para aldan›m› yoktur ya da para nötrdür.
• Ekonomide devlet müdahalesi yoktur.

S›ra Sizde 3

Say Yasas› mallar›n mallarla de¤ifltirildi¤i takas ekono-
mileri için kullan›labilir.

S›ra Sizde 4

Klasik modelde AS tam istihdam düzeyinde düfleydir.
Negatif e¤imli olan AD e¤risi ise para miktar›ndaki ar-
t›fl durumunda sa¤a kayarken azal›fl durumunda ise so-
la kayar. Ç›kt› düzeyini etkilenmez sadece fiyat düzeyi
etkilenir. 

S›ra Sizde 5

Klasik ekonomide iflsizlik geçici kabul edilir. Ancak, pi-
yasalara devlet taraf›ndan müdahale olursa ve ekono-
mide güçlü sendikalar bulunursa uzun dönemde kal›c›
iflsizlik sorunu ortaya ç›kar.

S›ra Sizde 6

Denge ç›kt› düzeyi, harcama gelir eflitli¤inden hareket-
le elde edilir. Di¤er bir yöntem olarak da tasarruf yat›-
r›m eflitli¤i kullan›l›r.

S›ra Sizde 7

Fiyat ve ücretlerin kat› olmas› varsay›m› alt›nda yatay
bir toplam arz e¤risi ile karfl›lafl›l›r. Yatay toplam arz e¤-
risi durumunda talepteki daralma, ç›kt› ve istihdam dü-
zeyini düflürür fakat fiyatlar› de¤ifltirmez. Ekonominin
üretebildi¤i maksimum üretim düzeyine ulafl›ld›¤›nda
ise toplam arz e¤risi düfley olur.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Keynesyen tüketim ve tasarruf fonksiyonlar›n› ifade edebilecek,
Zamanlararas› Optimizasyon Modeli ve Keynes sonras› tüketim teorilerini
aç›klayabilecek,
Yat›r›m kavram›n› ve çeflitli yat›r›m teorilerini aç›klayabilecek,
bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

‹çindekiler

• Zamanlararas› Bütçe K›s›t›
• Mutlak Gelir Hipotezi
• Sürekli Gelir Hipotezi 
• Yaflam Boyu Gelir Hipotezi 
• Nispi Gelir Hipotezi
• Yat›r›m

• H›zland›ran Modeli 
• Uyumcu Beklentiler 
• Tobin’in q Teorisi
• Kredi Tay›nlamas›
• Konut Yat›r›mlar›
• Stok Yat›r›mlar›

Anahtar Kavramlar
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• KEYNESYEN TÜKET‹M VE
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G‹R‹fi
Hanehalklar›n›n gelirlerinin ne kadar›n› tüketip ne kadar›n› tasarruf edeceklerine
nas›l karar verdikleri esasen mikroekonomik bir sorundur. Ancak bu soruya veri-
lecek cevap makroekonomi aç›s›ndan da önemlidir. Tüketimin önemi yaln›zca
toplam talebin en büyük parças› olmas›ndan de¤il, ayn› zamanda hanehalklar›n›n
harcanabilir gelirlerinden tüketmedikleri, yani tasarruf ettikleri k›sm›n yat›r›mlar›n
finansman›nda kullan›l›yor olmas›ndan da kaynaklan›r. Dünya ülkeleri aras›nda en
yüksek tasarruf oranlar›na sahip olan ülkeler Çin, Hindistan ve baz› Asya ülkeleri-
dir. Türkiye ise %16’lar civar›nda seyreden tasarruf oran› ile orta s›ralarda yer al-
maktad›r. Daha h›zl› büyümek ve zengin ülkelerle aram›zdaki fark› kapatmak için
daha fazla tasarruf ve yat›r›m yapmam›z gerekti¤i ortadad›r.

Tüketim ve tasarrufu anlamak için Keynesyen tüketim fonksiyonundan daha
ayr›nt›l› analizler yapmak durumunday›z. Böylece zaman boyunca ve ekonomik
dalgalanmalar esnas›nda tüketimin niçin de¤iflti¤i ve tasarruf oranlar›n›n ülkeler
aras›nda neden farkl› oldu¤unu anlayabiliriz.

Tüketim davran›fl›n›n incelenmesinde bafllang›ç noktam›z Keynesyen tüketim
fonksiyonudur. Burada tüketim harcanabilir gelirin bir fonksiyonudur : C=f(Y-TA).
Bu flekilde bir tüketim fonksiyonu oldukça faydal› ve kullan›fll› olmakla birlikte tü-
ketimi sadece cari harcanabilir gelirle iliflkilendirmesi ve tüketimi etkileyen di¤er
unsurlar› göz ard› etmesi nedeniyle tüketim davran›fl›n›n analizi için yeterli bir çer-
çeve oluflturmaktan uzakt›r. Bu gerçek baflka tüketim teorilerinin gelifltirilmesine
yol açm›flt›r.

Keynesyen tüketim fonksiyonunun geçerlili¤ini sorgulayan ve yeni tüketim te-
orilerine kaynakl›k eden bir bulgu da Simon Kuznets’in afla¤›da bahsedece¤imiz
çal›flmalar› ile ortaya ç›km›flt›r. Kuznets, ortalama tüketim e¤iliminin uzun dönem-
de sabit oldu¤u sonucuna ulaflm›flt›r. Di¤er ampirik çal›flmalar da uzun ve k›sa dö-
nem tüketim fonksiyonlar›n›n farkl› oldu¤unu ortaya koymufltur. Biz burada Key-
nesyen tüketim fonksiyonunu ele ald›ktan sonra, bununla çeliflen durumlar› aç›k-
lamaya çal›flan teorilerden üçünü inceleyece¤iz. Bunlar; ömür-boyu gelir, sürekli
gelir ve nispi gelir teorileridir. 

Yat›r›mlara iliflkin olarak reel faiz oran›yla iliflkilendiren basit bir yat›r›m fonk-
siyonu yerine, yat›r›m fonksiyonunun arka plan›ndaki teori ortaya konulacak, ay-
r›ca yat›r›mlar› etkileyen çeflitli de¤iflkenlerin rolleri de tart›fl›lacakt›r.

Tüketim, Tasarruf ve
Yat›r›m



Yat›r›mlar sabit sermaye, konut ve stok yat›r›mlar› olmak üzere üç gruba ayr›-
l›r. Sabit sermaye yat›r›mlar› fabrikalar, makineler, iflyerleri ve üretim sürecinde
kullan›lan di¤er dayan›kl› mallar› içermektedir. Konut yat›r›mlar› ise yeni konut in-
flaat› için yap›lan harcamalard›r. Stok yat›r›mlar› da firmalar›n tuttuklar› mamul, ya-
r› mamul ve hammadde stoklar›ndaki de¤iflmeyi ifade etmektedir. Bu bölümde her
bir yat›r›m türünün nas›l belirlendi¤ini aç›klayan teorik yaklafl›mlar ele al›nacakt›r.

KEYNESYEN TÜKET‹M VE TASARRUF 
FONKS‹YONLARI
Tüketimin Mutlak Gelir Hipotezi olarak da bilinen Keynesyen tüketim fonksiyonu,
cari dönem tüketimi ile cari dönem harcanabilir gelirini iliflkilendirir. Cari dönem
harcanabilir gelirinin do¤rusal bir fonksiyonu olan tüketim harcamalar›, harcanabilir
gelir düzeyi artt›kça artar. t-dönemi için do¤rusal tüketim fonksiyonu (C), otonom
tüketim (C–), marjinal tüketim e¤ilimi (c), harcanabilir gelir (YD) olmak üzere;

C = C
– 

+ cYD, 0 < c < 1

fiekil 3.1’de yer alan do¤rusal olmayan tüketim fonksiyonunun temel özellikle-
ri flunlard›r:

(1) Reel tüketim harcamalar›, reel harcanabilir gelirin k›sa dönemde de¤iflme-
yen istikrarl› bir fonksiyonudur.

(2) Marjinal tüketim e¤ilimi pozitif fakat birden küçüktür: 0 < c < 1.
(3) Ortalama tüketim e¤ilimi marjinal tüketim e¤iliminden C

–
/Y büyüktür. Bu-

nun nedeni otonom tüketimdir. Ortalama tüketim e¤ilimi, toplam tüketim harca-
mas›n›n harcanabilir gelire oran›d›r:

biçiminde formüle edilir ve marjinal tüketim e¤iliminden C
–
/Y kadar daha bü-

yüktür.

(4) Marjinal tüketim e¤ilimi, muhtemelen gelir art›kça azalacakt›r. 
Tüketim ve gelir düzeyi fiyat düzeyindeki de¤iflmelerden ar›nd›r›larak reel te-

rimlerle ifade edilirse tüketim fonksiyonunun k›sa dönemde fazla de¤iflmeyen is-
tikrarl› bir fonksiyon oldu¤u söylenebilir. Bir dönemin tüketimi, cari (o döneme
ait) gelir düzeyinin artan bir fonksiyonudur:

APC = C
Y

+ c
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C = f (Y); dC/dY > 0

Marjinal tüketim e¤ilimi, gelirdeki bir birimlik art›fl›n tüketime giden k›sm›n› gös-
terir. Marjinal tüketim e¤ilimi pozitif ve birden küçüktür. Ele ald›¤›m›z fonksiyonda
4. özellikte belirtildi¤i gibi, gelir düzeyi artt›kça marjinal tüketim e¤ilimi azalmakta-
d›r. fiayet tüketim fonksiyonu do¤rusal ise C = C

–
+ cYD biçiminde verilmifl ise

Marjinal Tüketim E¤ilimi: c= (dC/dY)=∆C/∆Y) = tanα

olacakt›r. Bu durumda marjinal tüketim e¤ilimi s›f›r ile bir aras›nda bir sabite
eflit olur. Ortalama tüketim e¤ilimi, toplam gelirin tüketime harcanan oran›n› gös-
terir. fiekilde β aç›s›n›n tanjant› ortalama tüketim e¤ilimini gösterir. Marjinal tüke-
tim e¤ilimi gelir artt›kça azal›yor ise ortalama tüketim e¤ilimi de gelir düzeyiyle bir-
likte azal›r. Fonksiyonda C

– 
gibi bir otonom tüketimin varl›¤› nedeniyle, ortalama

tüketim e¤ilimi marjinal tüketim e¤iliminden yüksektir.

MPC=∆C/∆YD

Pozitif ancak 1’den küçük olan MPC ayn› zamanda tüketim fonksiyonunun e¤i-
midir ve flekil 3.1’de α aç›s›n›n tanjant de¤erine eflittir. 

Otonom tüketim, gelir düzeyinden ba¤›ms›z tüketimi gösterir. ‹nsanlar hiç ge-
lir elde etmeseler de hayatlar›n› devam ettirebilmek için belli bir tüketim yapmak
zorundad›rlar. Tüketimin gelir düzeyine ba¤l› olan k›sm› ise uyar›lm›fl tüketim ola-
rak adland›r›l›r. Buna göre tüketimi otonom ve uyar›lm›fl tüketim olarak iki k›s›m-
da ele alabiliriz.

Marjinal tüketim e¤iliminin gelir düzeyi artt›kça muhtemelen azalmas› beklenir.
Bu insanlar›n gelir seviyeleri artt›kça gelirlerinin daha büyük bir oran›n› tüketim
yerine tasarrufa ay›rmas› demektir. Bu özellik kesin olmamakla birlikte, tüketim
artt›kça tüketimin marjinal faydas›n›n azalaca¤› ve bu nedenle gelirin gittikçe daha
düflük bir oran›n›n tüketime harcanaca¤›n› beklemek pek de ak›l d›fl› de¤ildir. An-
cak do¤rusal tüketim fonksiyonu kullan›lm›fl ise marjinal tüketim e¤ilimi sabit olur
ve genelde birden küçük bir de¤er al›r.

Keynes yukar›da tan›tt›¤›m›z tüketim fonksiyonunu ortaya att›ktan sonra eko-
nomistler hemen tüketimle ilgili veri toplamaya ve Keynes’in öngörülerini test et-
meye bafllam›fllard›r. ‹lk çal›flmalar, Keynes’in tüketimle ilgili tahminlerinin, tüke-
tim davran›fl›n›n oldukça baflar›l› bir modeli oldu¤unu ortaya koymufltur.

Baz› çal›flmalar hanehalklar›ndan toplanan tüketim ve gelir verilerine dayan-
maktayd›. Sonuçlar geliri daha yüksek olan hanelerin daha fazla tüketim yapt›¤›n›,
yani marjinal tüketim e¤iliminin s›f›rdan büyük oldu¤unu ortaya koymakta idi. Bir
di¤er sonuç ise yüksek gelirli ailelerin daha fazla tasarrufta bulundu¤unu yani mar-
jinal tüketim e¤iliminin birden küçük oldu¤u biçiminde idi. Ayr›ca araflt›rmac›lar
gelir yükseldikçe gelirin daha yüksek bir oran›n›n tasarruf edildi¤ini bulmufllard›r,
ki bu da Keynes’in gelir yükseldikçe ortalama tüketim e¤iliminin küçüldü¤ü öngö-
rüsünü desteklemekte idi.

Tüketime iliflkin zaman serisi verilerini kullanan çal›flmalar ise iki dünya savafl›
aras›ndaki döneme iliflkin verilere dayan›yordu. Bu dönemde gelir düzeyi çok düfl-
müfl oldu¤u için tüketimi etkileyen gelir d›fl›nda önemli bir de¤iflkenin olmad›¤›
sonucu destekleniyordu.
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Ortalama tüketim e¤ilimi,
toplam tüketim
harcamas›n›n harcanabilir
gelire oran›d›r. APC=C/YD ve
flekil 3.1 de β aç›s›n›n
tanjant›na eflittir. 

Marjinal tüketim e¤ilimi,
tüketimdeki de¤iflmenin,
harcanabilir gelirdeki
de¤iflmeye oran›d›r: 



Ancak ilk dönemlerde Keynesyen tüketim fonksiyonunun gösterdi¤i ampirik
baflar› uzun süreli olmam›fl ve 2. Dünya Savafl›’n›n ard›ndan gelir düzeyi h›zla yük-
seldi¤i hâlde tasarruf oran› Keynes’in öngördü¤ü biçimde yükselmemifltir. Yani or-
talama tüketim e¤iliminin gelirdeki art›flla birlikte düflece¤i öngörüsü tutmam›flt›r.
Keynesyen tüketim fonksiyonuna yönelik ikinci flüphe, S. Kuznets’in 1869 y›l›ndan
1940’lara kadar uzanan genifllikteki tüketim verileri üzerinde yapt›¤› çal›flmalar ile
do¤mufltur. Kuznets ony›llar boyunca gelirde büyük art›fllar olmas›na ra¤men tü-
ketimin gelire oran›n›n oldukça istikrarl› oldu¤unu göstermifltir. Bir kez daha Key-
nes’in gelir yükseldikçe ortalama tüketim e¤iliminin düflece¤i öngörüsü gerçeklefl-
memifltir.

Ortalama tüketim e¤iliminin uzun dönemde sabit oldu¤u bulgusu, tüketim ko-
nusundaki daha derinlemesine çal›flmalar› ve yeni tüketim teorilerini beraberinde
getirmifltir. Ekonomistler baz› çal›flmalar›n Keynes’in yorumlar›n› destekledi¤i halde
baz›lar›n›n Keynesyen tüketim fonksiyonu ile neden uyuflmad›¤›n› araflt›rm›fllard›r.

Tüketim fonksiyonunda oldu¤u gibi, gelirin tüketilmeyen k›sm› olarak tan›mla-
nan tasarruf ile harcanabilir gelir aras›ndaki iliflki de tasarruf fonksiyonu olarak ad-
land›r›l›r. Gelir ya tüketilip ya da tasarruf edildi¤i için, tüketim fonksiyonundan ba-
¤›ms›z olarak tasarruf konusunun ayr›nt›lar›na girmek çok zorunlu gözükmemek-
tedir. Bu nedenle, bu ünitede tasarrufla ilgili ayr›nt›lara girmeden tüketim ve yat›-
r›m konular›n› ele alaca¤›z.

Mutlak gelir hipotezine göre sizce neden APC>MPC dir?

HANEHALKININ TÜKET‹M KARARI: 
ZAMANLARARASI OPT‹M‹ZASYON MODEL‹
Bireyler tüketim ve tasarrufla ilgili kararlar›n› verirken asl›nda bugün ile gelecek
dönemler aras›nda elde ettikleri ve edecekleri yararlar aç›s›ndan bir denge kurma-
ya çal›flmaktad›rlar. Bugün yap›lacak daha fazla tüketim, gelecekte daha az tüke-
tim olana¤›na sahip olmak anlam›na gelebilmektedir. Bireyler, tüketim ve tasarruf-
la ilgili bu tür kararlar› verirken gelecekte elde etmeyi umduklar› gelir ve tüketmek
istedikleri mal ve hizmetlere bakarlar.

‹ktisatç›lar, ak›lc› ve ileri görüfllü tüketicilerin zamanlararas› tercihlerini nas›l
oluflturduklar›n› incelerken ünlü iktisatç›lardan Irving Fisher taraf›ndan gelifltirilen
zamanlararas› optimizasyon modelini kullan›rlar. Çünkü bu modelden yararlan›la-
rak hem tüketim ile tasarruf aras›ndaki tercihin nas›l yap›ld›¤› hem de tüketicilerin
hangi k›s›tlar alt›nda bulunduklar›n› analiz etme olana¤› elde edilmektedir.

Zamanlararas› Bütçe K›s›t›
Hemen hemen tüm bireyler, tükettikleri mal ve hizmetlerin miktar ve kalitesini ar-
t›rmak yönünde bir arzu sahibidirler. Yani herkes daha iyi giyinmek, daha iyi lo-
kantalarda yemek yemek veya daha çok sinemaya gitmek ister. ‹nsanlar›n arzula-
d›klar›ndan daha az tüketmelerinin nedeni, tüketim olanaklar›n›n gelirleriyle s›n›r-
l› olmas›d›r. Bir baflka deyiflle, tüketicilerin harcamalar›n› s›n›rland›ran bir bütçe k›-
s›t› vard›r. Ayr›ca, bireyler bugünkü tüketim ile gelecekte tüketim için tasarruf et-
mek aras›nda bir tercih yapmak durumunda kald›klar›nda; ortaya zamanlararas›
bütçe k›s›t› ç›kmaktad›r. Bireylerin tüketim düzeylerini iyi anlayabilmek için bu k›-
s›t› incelememiz yararl› olacakt›r.
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Konuyu basite indirgeyebilmek için sadece iki dönem yaflayan bir tüketicinin
karar alma mekanizmas›n› inceleyece¤iz. Söz konusu tüketicinin iki dönemdeki re-
el geliri Y1 ve Y2 , reel tüketimi ise C1 ve C2 olsun. Ayr›ca tüketicinin borçlanmak
ve tasarrufta bulunmak konusunda herhangi bir engeli yoktur. Bu durumda her-
hangi bir dönemde gelirinden fazla ya da az tüketmesi olanakl› hâle gelmektedir.

Tüketicinin iki dönemdeki gelirinin, bu iki dönemdeki tüketimini nas›l s›n›rla-
d›¤›n› incelemek istiyoruz. ‹lk dönemdeki tasarrufun gelirin tüketilmeyen k›sm› ol-
du¤una dikkat ediniz:

S=Y1-C1

Burada S tasarrufu göstermektedir. ‹kinci dönemdeki tüketim, ikinci dönemin
geliri ile ilk dönemdeki tasarruf ve bundan elde edilen faizin toplam›na eflittir:

C2=(1+i)S+Y2

Burada i faiz oran›d›r. Örne¤in faiz oran› % 5 ise ilk dönemdeki her bir T tasar-
ruf için tüketici ikinci dönemde T1,05 fazladan tüketim yapabilecektir. Üçüncü bir
dönem de olmad›¤› için, tüketici ikinci dönemde tasarruf yapmayacakt›r.

Bu iki eflitlik, tüketicinin ilk dönemde tasarruf etmeyip borçlanarak gelirinden
daha fazla tüketmesi durumunda da geçerli olacakt›r. Ancak borçlanma hâlinde ilk
denklemdeki S terimi negatif olacak ve tüketicinin borçlanma miktar›n› göstere-
cektir. Modelde basitlik sa¤lamak için tasarrufa ödenen faiz oran›n›n borçlanma
için de geçerli oldu¤unu varsayaca¤›z.

Tüketicinin bütçe k›s›t›n› türetmek için yukar›daki iki eflitli¤i birlefltirmemiz ye-
terli olacakt›r. ‹lk eflitlikteki tasarrufu, ikinci eflitlikte S yerine yazarsak,

C2=(1+i)(Y1-C1)+Y2

eflitli¤ini elde ederiz. Eflitli¤i daha kullan›fll› hâle getirmek için, sa¤daki (1+i) C1
terimini sola geçirelim:

Bütçe k›s›t›n›n e¤iminin oldu¤una dikkat ediniz.

C2+(1+i)C1=(1+i)Y1+Y2

ve elde etti¤imiz ifadenin her iki yan›n› (1+i) ile bölelim:

Bu elde etti¤imiz eflitlik, iki dönemdeki geliri ve tüketimi birbiriyle iliflkilendir-
mektedir. Bu iliflki, tüketicinin zamanlararas› bütçe k›s›t›n› ifade etmenin yayg›n
kullan›lan yöntemidir.

Tüketicinin bütçe k›s›t›n› basitçe flu flekilde yorumlamak mümkündür: e¤er fa-
iz oran› s›f›r ise tüketicinin iki dönemdeki toplam tüketimi iki dönemin toplam ge-
lirine eflit olacakt›r. 

C
C

i
Y

Y
i1

2
1

2+
(1+ )

= +
(1+ )

∂C

∂C
= -(1+ i)2

1
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Faiz oran›n›n s›f›rdan büyük olmas› durumunda ise gelecekteki tüketim ve ge-
lir, (1+i) faktörü ile iskonto edilecektir. Bu iskonto tasarruflara ödenen faizin bir
sonucudur. Cari gelirden tasarruf edilen k›s›m bir faiz geliri sa¤layaca¤› için, gele-
cekteki gelir bugünkünden daha az de¤erlidir. Benzer biçimde gelecekteki tüketi-
mi, tasarruf karfl›l›¤› elde edilen faiz ile finanse etme olana¤› oldu¤undan, bugün-
kü tüketim gelecekteki tüketimden daha pahal›d›r. 1/(1+i) faktörü, ikinci dönem
tüketiminin, birinci dönem tüketimi cinsinden fiyat›d›r. Yani ikinci dönemdeki bir
T’lik daha fazla tüketim için, tüketicinin bir T’den daha az, 1/(1+i) T’lik ilk dönem
tüketiminden vazgeçmesi yeterlidir.

fiekil 3.2’de tüketicinin bütçe k›s›t› yer almaktad›r. A noktas›nda birinci dönem
tüketimi Y1, ikinci dönem tüketimi ise Y2 kadard›r. Bu nedenle tüketici, dönemler
aras›nda ne borç almakta ne de tasarruf yapmaktad›r. B noktas›nda ise tüketici ilk
dönemde hiç tüketim yapmamakta, ilk dönem gelirinin tamam›n› tasarruf ederek
ikinci dönemde (1+i) Y1 + Y2 kadarl›k bir tüketim yapmaktad›r. C noktas›nda ise
B noktas›n›n aksine, tüketici ikinci dönemde hiç tüketim yapmamay› planlayarak
ikinci dönem gelirinden ödemek üzere borçlanmakta ve Y1 + Y2 / (1+i) miktar›n-
da bir tüketim yapmaktad›r. Gerçekte elbette ki tüketici B veya C noktas›nda hiç-
bir zaman bulunmayacak, her iki dönemdeki tüketim, tüketicinin zaman tercihle-
rine ba¤l› olarak bu iki nokta aras›nda bir yerde gerçekleflecektir.

Tüketicinin bütçe k›s›t›n›n alt›nda bir noktadaki tüketimi tercih etmesi de müm-
kündür. Ancak bu durumda tüketici gelirinin bir k›sm›n› kendisi kullanmamay›
seçmektedir. Fakat ço¤u aza tercih eden ak›lc› bir tüketici için her zaman bütçe k›-
s›t›n›n üzerinde bir noktan›n tercih edilece¤i aç›kt›r.

Tüketici Tercihleri
Tüketicinin iki dönem tüketimi aras›ndaki tercihleri, farks›zl›k ya da efl fayda e¤ri-
leri yard›m›yla ortaya konmaktad›r. Farks›zl›k e¤risi, tüketiciye ayn› derecede fay-
da sa¤layan birinci ve ikinci dönem tüketimlerinin bileflimlerini göstermektedir.
fiekil 3.3’te I1, I2 ve I3 olarak gösterilen farks›zl›k e¤rilerinin daha d›flta olan› daha
yüksek bir fayda sa¤lamaktad›r. Örne¤in I2 üzerindeki herhangi bir noktan›n tem-
sil etti¤i bir tüketim, I1 üzerindeki herhangi bir noktan›n gösterdi¤i bir tüketim de-
metinden daha fazla fayda sa¤lamaktad›r. Buna karfl›l›k herhangi bir farks›zl›k e¤-
risi üzerindeki tüm noktalar tüketiciye ayn› fayday› sa¤layan tüketim demetlerini
temsil etmektedirler.
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Farks›zl›k e¤rileri azalan marjinal ikame oran›n› yans›tacak flekilde orijine göre
d›flbükey e¤rilerdir. Bunun anlam›, bir dönem tüketimi artt›kça belli miktarda ma-
l› tüketmenin faydas›n›n giderek azalmas›d›r. Marjinal ikame oran›, tüketicinin ilk
dönem tüketiminin bir birim azalt›lmas› karfl›l›¤›nda, tüketiciyi tazmin etmek, yani
ayn› fayda düzeyinde tutmak için, sa¤lanmas› gereken ikinci dönem tüketiminin
miktar›d›r ve bu farks›zl›k e¤risinin e¤imi ile ölçülmektedir. Örne¤in A noktas›nda
ikinci dönem tüketimi aç›k biçimde fazlad›r ve farks›zl›k e¤risinin A noktas›ndaki
e¤imi B noktas›ndaki e¤iminden daha büyüktür. Yani A noktas›nda tüketim yapan
bir tüketiciyi bir birim daha fazla ikinci dönem tüketimine ikna edebilmek için ge-
rekli olan birinci dönem tüketimi daha az iken B noktas› için ilave birim ikinci dö-
nem tüketimi için vazgeçilen birinci dönem tüketimi daha fazlad›r. 

Tüketim Karar›
Bilindi¤i gibi ak›lc› tüketici, toplam gelirini her iki dönem tüketimi aras›nda pay-
laflt›r›rken kendisine en büyük fayday› sa¤layacak olan tercihi yapacakt›r. Bunun
için tüketicinin olas› en sa¤daki, yani en yüksek fayda düzeyini sa¤layan, farks›z-
l›k e¤risi üzerinde bulunmas› gerekir. Ancak tüketim için kullan›labilir kaynaklar›n
s›n›rl› olmas›, tüketiciyi ya bütçe k›s›t› do¤rusu üzerinde ya da alt›nda bir noktada
bulunmaya zorlamaktad›r.

fiekil 3.3’te bütçe k›s›t› ve farks›zl›k e¤rileri birlikte gösterilmifltir. Baz› farks›zl›k
e¤rileri bütçe k›s›t›n› keserken baz›lar› da do¤runun sa¤›nda kalmaktad›r. Örne¤in,
bütçe k›s›t›n›n sa¤›ndaki I3 farks›zl›k e¤risinin temsil etti¤i fayda düzeyine ulafl-
mak, tüketici için olanaks›zd›r. Buna karfl›l›k I1 farks›zl›k e¤risi bütçe do¤rusunu K
ve L gibi iki farkl› noktada kesmektedir. Tüketicinin isterse bu farks›zl›k e¤risinin
temsil etti¤i tüketim demetlerinden birini tercih etmesi mümkündür. Ancak ak›lc›
(rasyonel) tüketici, mevcut olanaklar›yla en fazla fayday› elde etmeyi arzulayaca-
¤›ndan, I1’in daha sa¤›nda yer alan daha yüksek fayda düzeyini temsil eden bir
farks›zl›k e¤risi üzerinde bulunma olas›l›¤›n› araflt›racakt›r. fiekilde bütçe do¤rusu-
na te¤et olarak çizilmifl olan I2 farks›zl›k e¤risi, bütçe k›s›t› alt›nda ulafl›labilir bir
fayda düzeyini temsil etmektedir ve tüketici bu e¤ri üzerinde ve E noktas›nda bu-
lunmay› tercih edecektir. Bu durumda birinci dönem tüketimi C1 ve ikinci dönem
tüketimi de C2 kadar olacakt›r.
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Tüketicinin fayda maksimizasyonunu bütçe k›s›t› do¤rusuna te¤et olan farks›z-
l›k e¤risi üzerinde ve te¤et noktas›nda gerçeklefltirdi¤i dikkate al›nd›¤›nda, fayda
maksimizasyonu koflulunun, marjinal ikame oran›n›n bütçe k›s›t›n›n e¤iminin ne-
gatif iflaretli de¤erine eflitlenmesi oldu¤u sonucunu ç›karabiliriz. E noktas›nda:

MRSC2,C1=(1+i)

olmaktad›r. Yani tüketici toplam tüketimini, iki dönem aras›nda marjinal ikame
oran› bir art› faiz oran›na eflit olacak flekilde da¤›tmaktad›r. 

Mikro iktisat dersinizden an›msayaca¤›n›z üzere marjinal ikame oran› farks›zl›k e¤risinin
e¤iminin negatif iflaretlesidir. Dolay›s›yla te¤etin sa¤land›¤› E noktas›nda e¤imler birbiri-
ne eflit olup her ikiside negatif de¤er alm›flt›r. 

Tüketicinin herhangi bir dönemde gelirinin artmas›, zamanlararas› bütçe do¤-
rusunu sa¤a kayd›racakt›r. Daha sa¤daki bir bütçe k›s›t› daha fazla tüketim ve da-
ha yüksek bir fayda düzeyi demektir. Ancak bu her iki dönem tüketiminin artma-
s› anlam›na gelmez. Üstelik bir dönem tüketimi de¤iflmeksizin sadece di¤er dönem
tüketimi artabilir ya da bir dönem tüketimi azal›rken di¤er dönem tüketimi artabi-
lir. Bu analizin ima etti¤i bir di¤er sonuç da gelirin birinci dönemde mi yoksa ikin-
ci dönemde mi tüketim için kullan›ld›¤›n›n tüketim tercihleri aç›s›ndan önemli ol-
mad›¤›d›r. Yani bir dönemin tüketimini belirleyen etken sadece o dönemin geliri
de¤il, bugünkü ve gelecekte beklenen gelirlerin bugünkü de¤eridir. Oysa yukar›-
da aç›kland›¤› gibi Keynesyen tüketim fonksiyonunda tüketim cari gelire ba¤lan-
maktad›r. 

Sizce Keynesyen tüketim fonksiyonu ile zamanlararas› optimizasyon modelinde tüketimin
temel belirleyicisi ayn› m›d›r?

Yaflam-Boyu Gelir Hipotezi
1950’lerde F. Modigliani, A. Ando ve R. Brumberg’in, yukar›da tart›flt›¤›m›z
zamanlararas› optimizasyon modelini kullanarak gelifltirdi¤i tüketimin yaflam-boyu
gelir hipotezi, Keynesyen tüketim fonksiyonunun daha önce tart›flt›¤›m›z yetersiz-
liklerini gidermek amac›yla gelifltirilmifltir. Yaflam-boyu gelir hipotezinde, Fisher
modelinde iki dönem için yap›lan varsay›m, tüketicinin yaflam› boyunca geçerli
kabul edilmektedir. Yani, insan yaflam›n›n farkl› evrelerinde de¤ifliklik gösteren
gelir ak›mlar›, tasarruflar arac›l›¤›yla düzenli bir hâle getirilmektedir.

Keynesyen tüketim fonksiyonu, bireylerin bir dönemdeki tüketim davran›fl›n›n
ilgili dönemdeki gelirine ba¤l› oldu¤unu varsayarken yaflam-boyu gelir hipotezi,
bireylerin bütün yaflamlar› boyunca yapt›klar› tüketimden en büyük toplam fayda-
y› elde etmeye çal›flt›klar›n›, bu nedenle de tüketim ve tasarruflar›n› mümkün ol-
dukça uzun dönemler için planlad›klar›n› varsayar. Buna göre bireyler, gelirlerinin
yüksek oldu¤u dönemlerde tasarruf yapmakta ve gelirlerinin düfltü¤ü dönemlerde
ise tasarruflar sayesinde birikmifl olan servetlerini kullanarak tüketimlerinin gelirle
birlikte düflmesine izin vermemektedirler. Bireylerin gelirlerinin en çok düfltü¤ü
dönem genelde emeklilik y›llar›d›r. fiu halde yaflam-boyu gelir hipotezini, tasarruf-
lar›n, yafll›l›ktaki tüketimi karfl›lamak üzere yap›ld›¤›n› varsayarak gelifltirebiliriz. 
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Temel Model
Yaflam-boyu gelir hipotezinin temel sonuçlar›n› ortaya koyabilmek için, bir bireyin
bugünden itibaren T y›l yaflamay› ve her y›l Y kadar emek geliri elde etmeyi bek-
ledi¤ini; ayr›ca bu beklentiler alt›nda, bugünkü W kadar servetini de göz önüne
alarak R y›l sonra emekli olmay› planlad›¤›n› varsayal›m. Bu koflullar alt›nda yafla-
m› boyunca de¤ifltirmeden sürdürebilece¤i tüketim düzeyinin ne olaca¤›n› belirle-
meye çal›flal›m.

Tüketicinin yaflam› boyunca tüketime ay›rabilece¤i kaynak, çal›flt›¤› y›llarda el-
de edece¤i toplam emek geliridir, yani RxY dir.

Her y›l eflit düzeyde tüketim yap›lmas› planland›¤›ndan, bir y›l›n tüketimi, top-
lam kaynaklar›n ömrün kalan y›llar›na bölünmesi ile bulunacakt›r:

Bu durumda tüketim fonksiyonunu; 

olarak yazabiliriz. Bu flekildeki bir tüketim fonksiyonu, tüketimin cari gelire de-
¤il yaflam-boyu gelire ba¤l› oldu¤unu ifade etmektedir. Burada β = (R/T) de geli-
rin marjinal tüketim e¤ilimidir.

Servetin ve Faizin Modeldeki Yeri
Modeli gelifltirmek amac›yla ilk önce, kiflilerin bafllang›çta bir servete sahip olma-
d›¤› varsay›m›n› kald›rmak gerekmektedir. Ancak yaflam-boyu tüketim profilinin
düzgünlü¤ünü varsaymaya devam ediyoruz. Çal›flma hayat›n›n bafllang›c›nda bu-
lunan bir kiflinin W kadarl›k bir serveti bulunsun. Bu kifli yine yukar›daki gibi R y›l
boyunca Y kadar emek geliri elde etmekte ve T y›l yaflayaca¤›n› ummaktad›r. Bu
defa yaflam boyu tüketim olanaklar›, ya da tüketime ay›rabilece¤i toplam kaynak,
(W+RY) miktar›ndad›r. Y›ll›k tüketimi ifade eden tüketim fonksiyonu ise

biçimindedir. Burada gelirin marjinal tüketim e¤ilimi yine β=(R/T) ve servetin
tüketim e¤ilimi de α=(1/T)’dir.

Faize iliflkin varsay›m› da kald›rd›¤›m›zda, tüketicinin elindeki varl›klar›n belli
bir faiz getirisi olacakt›r. Bu durumda, biriken servet bir faiz geliri sa¤layacak ve
servetin birikimi h›zlanacakt›r. Bu tüketici emekli oldu¤unda daha yüksek bir ser-
vete sahip olacakt›r. Servetteki art›fl tüketiciye emeklilik döneminde daha fazla tü-
ketim yapma olana¤› tan›yacakt›r. Ancak tüketici yaflam boyu tüketim olanaklar›n›
yaflad›¤› her y›la eflit olarak paylaflt›raca¤› için; sadece emeklilik dönemindeki de-
¤il, çal›flma dönemindeki tüketimi de artacakt›r.

fiimdi flekil 3.4’ü kullanarak ömür boyu gelir hipotezinin temel mant›¤›n› anla-
maya çal›flal›m. R y›l süren çal›flma dönemi boyunca kifliler tasarrufta bulunurlar ve
servetlerini art›r›rlar. Örne¤imizde, her çal›flma y›l›nda servete T8 bin ilave edil-
mektedir. Çal›flma dönemi sonunda tüketicinin sahip oldu¤u servet en yüksek de-

C =
W + RY

T
= 1

T
W + R

T
Y = W + Y0

0 0α β

C = R
T

Y = Yβ

C = R.Y
T
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¤erinde ve toplam› T240 bin’dir. Bu noktadan sonra varl›klar sat›larak tüketim fi-
nanse edilir. (T-R) y›l boyunca süren bu menfi tasarruf ya da tasarruflar›n çözülme-
si döneminde, 20 y›l boyunca her y›l T12 bin’lik varl›k sat›fl› gerçekleflmektedir.
Tüketim bütün ömür boyunca y›ll›k C=T12 bin düzeyinde olup sabittir. Ömrün so-
nunda bütün varl›klar tükenmifl olacakt›r. K›saca yaflam-boyu gelir hipotezi, tüke-
timin uzun dönemdeki istikrarl›l›¤›n›, bireylerin gelirleri dönemden döneme de¤ifl-
se bile düzgün ya da sabit bir tüketim düzeyini korumak arzular› ile aç›klar. Tasar-
ruflar nedeniyle artan ancak menfi tasarruflar nedeniyle azalan servet stoku bu sü-
rece devaml›l›k katan en önemli unsur olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Yaflam boyu gelir hipotezine göre bireyler yaflamlar›n›n farkl› evrelerinde tüketimlerinde
istikrar› nas›l sa¤larlar?

Sürekli Gelir Hipotezi
Nobel ödüllü iktisatç› M. Friedman taraf›ndan gelifltirilen sürekli gelir hipotezi de,
özünde yaflam boyu gelir hipotezi ile ayn› olmakla birlikte; ayr›nt›larda baz› fark-
l›l›klar tafl›maktad›r. Yukar›da tüketim karar›n›n nas›l verildi¤ine iliflkin gelifltirdi¤i-
miz iki dönemli basit modelin de ima etti¤i gibi bireyler tüketim davran›fl›n› yaln›z
cari gelir düzeylerine göre de¤il, gelecekte bekledikleri geliri de hesaba katarak
yani sürekli veya uzun dönem tüketim olanaklar›na göre belirlerler. Örne¤in hasat
döneminde yüksek gelire kavuflan bir çiftçi, y›l›n di¤er zamanlar›nda ya hiç gelir
elde etmez ya da az bir gelir elde eder. Bununla birlikte, söz konusu çiftçi farkl›
zamanlarda farkl› gelir etmesine karfl›n, sadece hasat mevsiminde afl›r› tüketim ya-
p›p di¤er zamanlarda az miktarda tüketim yapmay› kabul etmeyecektir. Yine ta-
r›msal gelirlerin y›ldan y›la büyük dalgalanmalar gösterdi¤i bilinen bir olgudur ve
çiftçi de bu durumu bilmektedir. Yani çiftçi sadece gelirindeki mevsimlik dalgalan-
malar› de¤il, y›llar itibariyle gelirinin de¤iflkenli¤ini de göz önünde bulunduracak-
t›r. K›sacas›, tüketim yaln›zca ilgili oldu¤u dönem gelirine de¤il, daha uzun bir dö-
nemdeki ortalama gelire ba¤l› olarak planlanacakt›r.

Tüketim harcamalar›n› sürekli gelirle iliflkilendirirken cari tüketim ile sürekli
gelir aras›ndaki iliflkinin nas›l oldu¤u ve sürekli gelirin nas›l ölçülece¤i ya da tah-
min edilece¤i ortaya konmal›d›r.
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Cari tüketim ile sürekli gelir aras›ndaki iliflkiyi, basitçe, tüketimin sürekli gelir
ile orant›l› oldu¤unu varsayarak kurabiliriz. Bu durumda tüketim fonksiyonu, YP
sürekli harcanabilir geliri ve C de cari dönem tüketimini göstermek üzere:

C=cYP

biçiminde olacakt›r. Bu basit tüketim fonksiyonuna göre tüketim sürekli gelir ile
ayn› oranda de¤iflecektir. Yani sürekli gelire iliflkin marjinal tüketim e¤ilimi sabittir.
Sürekli gelirin, uzun dönem ortalama geliri ile iliflkili olmas› nedeniyle böyle bir tü-
ketim fonksiyonu uzun dönem tüketim-gelir oran›n›n sabitli¤iyle uyumludur.

Sürekli Gelirin Tahmini
Sürekli gelir, flimdiki servet düzeyi ile flimdi kazan›lan ve gelecekte kazan›lmas›
beklenen gelir veri iken bir kiflinin hayat›n›n kalan k›sm›nda sürdürmeyi planlad›-
¤› düzenli tüketim düzeyidir. Sürekli gelir hipotezi, yaflam boyu gelir hipotezi ile
ayn› fleyi ifade ediyormufl gibi görünse de bireylerin her dönemde ayn› düzeyde
tüketim yapt›klar›n› varsaymaz. Sürekli gelirin tan›m›nda veri olarak al›nan unsur-
lardaki de¤iflmeler, sürekli geliri ve bireylerin tüketim planlar›n› etkileyecektir.

Friedman, teorisinde sürekli gelirin standart bir tan›m›n› yapmam›flt›r. Yukar›da
verilen tan›m, ortalama yaflam-boyu gelire benzer. Ancak tam olarak ayn› de¤ildir.
Çünkü burada servetin etkisi gelire dönüfltürülmektedir. Burada servetin her y›l tü-
ketime gidecek olan oran› sürekli gelir içinde ele al›nmaktad›r (ve emek geliri ile
di¤er gelirler aras›nda ayr›m yap›lmamaktad›r).

Gelir art›fl›n›n ne kadarl›k k›sm›n›n kal›c› oldu¤unu belirlemek için, sürekli ge-
lirin, gelirin cari ve geçmiflteki davran›fl›na ba¤l› olarak belirlendi¤ini varsayal›m.
Örne¤in, sürekli gelirin geçen y›l için tahmin edilen sürekli gelire, YP-1, cari dö-
nemde gerçekleflen gelir düzeyinin, Y, geçen y›l›n sürekli gelir tahminini aflan k›s-
m›n›n θ gibi bir oran› kadar eklenmesiyle bulundu¤unu varsayabiliriz. Bu durum-
da sürekli geliri,

YP=YP
-1+θ(Y-YP

-1)=θY+(1-θ)YP
-1

olarak hesaplayabiliriz. Yani sürekli gelir, cari ve geçmiflteki gelirin a¤›rl›kl› bir
ortalamas›d›r. 

Sürekli gelirin tahmininde bizim burada yapt›¤›m›z gibi uyumcu beklentiler
varsay›m›n›n kullan›lmas›, esas›nda sürekli geliri geçmifl dönemlerde gerçekleflmifl
olan gelir düzeylerinin a¤›rl›kl› bir ortalamas› olarak vermektedir. Sürekli gelirin bu
y›l›n veya geçmifl y›llar›n gelirine ne ölçüde ba¤l› oldu¤u, cari gelire verilen a¤›rl›-
¤a (θ) ba¤l›d›r. Aç›kt›r ki, θ=1 oldu¤u bir durumda, sürekli gelir cari gelire eflit ola-
cakt›r. Gerçek yaflamda ço¤u kere θ’n›n büyükçe bir de¤er almas› beklenir. fiu hal-
de sürekli geliri son birkaç dönemin gelirlerinin a¤›rl›kl› ortalamas› olarak kabul et-
mek pek de hatal› bir varsay›m olmayacakt›r.

Bu sayede sürekli gelir hipotezinde tüketim davran›fl›n›n istikrarl› yap›s›n› anla-
ma olana¤› kazanm›fl oluruz. Tüketimin sadece cari gelire de¤il de cari gelirle bir-
likte geçmifl dönemlerin gelirlerine, daha do¤rusu geçmifl dönemlerdeki bilgilere
göre oluflturulmufl beklentilere de ba¤l› olmas›, tüketicileri cari gelirlerindeki de-
¤iflmeler karfl›s›nda hemen tüketimlerini ayn› oranda de¤ifltirmekten al›koymakta-
d›r. Gelirdeki beklenmedik bir düflüfl durumunda tüketim hemen düflmemekte,
beklenmedik art›fllar karfl›s›nda ise hemen artmamaktad›r. Tüketicilerin, gelirlerin-
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deki de¤iflmelerin sürekli mi yoksa geçici mi olduklar›n› anlayana kadar tüketim-
lerini çok de¤ifltirmemeleri tüketimde istikrar› sa¤lamaktad›r.

Sürekli gelir hipotezine göre bireylerin tüketimlerinde neden bir istikrar söz konusudur?

K›sa ve Uzun Dönem Marjinal Tüketim E¤ilimleri
C=cYP olarak yazd›¤›m›z tüketim fonksiyonunda sürekli geliri yerine koyarsak;

C=cθY+c(1-θ)YP
-1

biçiminde bir tüketim fonksiyonu ile karfl›lafl›r›z.
Bu fonksiyon bize Friedman’›n tüketim teorisinin temelinde, k›sa ve uzun dönem

marjinal tüketim e¤ilimlerinin farkl› oluflunun yatt›¤›n› göstermektedir. Uzun dönem
ya da sürekli gelirin marjinal tüketim e¤ilimi c iken k›sa dönem ya da cari gelirin
marjinal tüketim e¤ilimi cθ ’dir ve θ s›f›r ile bir aras›nda bir de¤ere sahip oldu¤undan
marjinal tüketim e¤ilimi uzun dönemde k›sa dönemdekinden daha yüksektir.

Sizce marjinal tüketim e¤ilimi neden uzun dönemde k›sa dönemdekinden yüksektir?

Sürekli gelir hipotezinin ortaya koydu¤u tüketim fonksiyonu grafiksel olarak
fiekil 3.5’de gösterilmifltir. fiekilden de görüldü¤ü gibi uzun dönem tüketim fonk-
siyonu orijinden geçen bir do¤rudur (e¤imi c’ye eflittir). Ayr›ca bu flekildeki tüke-
tim fonksiyonuna göre, marjinal tüketim e¤ilimi ortalama tüketim e¤ilimine eflittir.
K›sa dönem tüketim fonksiyonu ise daha yat›kçad›r ve e¤imi cθ’d›r. fiimdi, sürekli
gelirin cari gelire eflit oldu¤u uzun dönem dengesinde, Y1’de, tüketimin cY1’e eflit
ve E1 noktas›nda oldu¤u durumdan bafllayarak sürekli gelirde bir de¤iflmenin et-
kilerini gösterelim. Gelir düzeyi Y1’den Y2 düzeyine ç›karsa tüketim k›sa dönem-
de yaln›zca E2 noktas›na yükselir, zira tüketiciler bu art›fl›n sürekli oldu¤undan
emin de¤ildirler. E2 ile E1 noktalar›ndaki tüketim düzeylerinin fark› cθ (Y2-Y1) ka-
dard›r. Bunun nedeni, tüketicilerin gelir (Y2-Y1) kadar de¤iflince bunun yaln›zca
(Y2-Y1) kadarl›k bir k›sm›n› sürekli gelirdeki bir art›fl olarak de¤erlendirmeleridir.
Sürekli gelirin marjinal tüketim e¤ilimi de c oldu¤u için tüketimdeki de¤iflme ilk
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dönemde sadece cθ (Y2-Y1) kadar olmaktad›r. Ancak gelir düzeyi bir sonraki dö-
nemde de Y2 düzeyinde kal›rsa tüketiciler sürekli gelirin artt›¤›n› fark edecek ve
tüketimlerini yeni sürekli gelir tahminlerine göre ayarlayacaklard›r. Bunun anlam›
k›sa dönem tüketim fonksiyonunun yukar› do¤ru kaymas›d›r. Uzun dönem denge-
si sa¤land›¤›nda, yani tüketiciler gelir art›fl›n›n tümünün sürekli oldu¤unu anlad›k-
lar›nda E3 noktas›na gelecekler ve tüketim de C3 olacakt›r. C3 ile C1 aras›ndaki fark
tam olarak c(Y2-Y1) kadard›r.

Sürekli gelirin düflmesi durumunda yukar›dakinin tam tersi bir durum ortaya
ç›kmakta ve k›sa dönem tüketim fonksiyonu insanlar›n gelirdeki azalmay› fark et-
mesiyle birlikte afla¤›ya do¤ru kaymaktad›r. Bu kez de ilk andaki tüketim düzeyi,
tüketimin uzun dönemdeki de¤erinden daha fazla olmaktad›r.

Nispi Gelir Hipotezi
J. Duesenberry taraf›ndan ortaya at›lan ve k›sa ve uzun dönem tüketim fonksiyon-
lar›n› ba¤daflt›rmaya çal›flan nispi gelir hipotezi hanehalklar›n›n tüketim davran›fl›-
na iliflkin gözlemlerden yola ç›k›larak gelifltirilmifltir. Duesenberry, bireylerin tüke-
tim ve tasarruf davran›fl›n›n yaflad›klar› toplumsal çevreden büyük ölçüde etkilen-
di¤ini gözlemlemifltir. Belli bir gelir düzeyindeki bir birey, gelir düzeyi yüksek bir
çevrede yafl›yorsa daha düflük gelirli bir çevrede yapaca¤›ndan daha fazla tüketim
yapmaktad›r. Yani bireysel (ya da hanehalk› baz›nda) tüketim sadece bireylerin bi-
reysel tercihlerine de¤il, komflular›n tüketim yap›s›na da ba¤l›d›r.

Duesenberry’nin ikinci gözlemi, belli bir yaflam standard›na ulaflan bir ailenin
olabildi¤ince bu standard› sürdürmeye çal›flt›¤› fleklindedir. Yani tüketim daha ön-
ce ulafl›lm›fl en yüksek gelir düzeyine de ba¤l›d›r. Bu durumda bir bireyin tüketi-
mi cari gelirinin (Yc) ve geçmiflteki en yüksek gelirinin (Ypp) bir fonksiyonudur:

C=f (Yc,Ypp)

E¤er cari gelir, geçmiflte elde edilen en yüksek gelir düzeyini aflarsa bireyin tü-
ketimi yaflad›¤› toplum içindeki nispi gelirine ba¤l› olacakt›r. Ancak cari gelir, geç-
miflteki en yüksek gelirin alt›na düflerse tüketim cari gelirden çok geçmiflteki en
yüksek gelirin sa¤lad›¤› tüketim kal›b›na ba¤l› kalacakt›r.

Bu durum fiekil 3.6’da gösterilmifltir. Herhangi bir dönemde bireyin geliri Y1’e
ulaflm›fl ve tüketimi de C1 olsun. Gelir Y2’ye yükselirse birey tüketimini art›rmakta-
d›r. E¤er gelir düzeyi Y2’ye hiç yükselmeden Y1’den Y3’e düflerse tüketim C3’e de¤il,
C´ düzeyine düflecektir. Çünkü daha önceki en yüksek gelir düzeyi Y1’in sa¤lad›¤›
tüketim kal›b›n›n etkisi devam etmekte ve birey bunu sürdürmeye çal›flmaktad›r.

Nispi gelir hipotezi sürekli gelir hipotezine k›smen benzemektedir. Her ikisi de
k›sa ve uzun dönem tüketim fonksiyonlar› aras›nda bir ayr›ma dayanmaktad›r. An-
cak bu ikisi aras›ndaki ayr›m›n nedenleri biraz farkl›d›r. Sürekli gelir teorisinde
beklentilerin ayarlanmas› k›sa ve uzun dönem davran›fl›n› farkl›laflt›r›rken, nispi
gelir teorisinde bu farkl›laflma al›flkanl›klar ve çevre etkisinden kaynaklanmaktad›r.
‹ki yaklafl›m›n bir di¤er fark› da sürekli gelir modelinde tüketimde hem afla¤›ya
hem de yukar›ya do¤ru bir ayarlama gecikmesi olurken, nispi gelir modelinde tü-
ketimin kat›l›¤› ya da yap›flkanl›¤› yaln›zca afla¤›ya do¤rudur.
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YATIRIM
Bir ekonomide sermaye stokuna yap›lan net ilaveler yat›r›m olarak tan›mlan›r. Ya-
t›r›m harcamalar›, toplam harcamalar›n önemli ve ayn› zamanda dinamik bir bile-
flenidir. Yat›r›m›n dinamik özelli¤i, üretim kapasitesini etkilemesiyle ilgilidir. Üre-
tim kapasitesindeki art›fl yat›r›mla sa¤lan›r bu ise büyüme ve istihdam art›fl› mey-
dana getirir. Yat›r›mlar, sabit sermaye, konut ve stok yat›r›mlar› olmak üzere üçe
ayr›l›r. Sabit sermaye yat›r›mlar›, fabrikalar, makineler, ifl yerleri ve üretim sürecin-
de kullan›lan di¤er dayan›kl› mallar› içermektedir. Konut yat›r›mlar› ise yeni konut
inflaat› için yap›lan harcamalard›r. Stok yat›r›mlar› da firmalar›n piyasaya sunmay›p
bünyelerinde tuttuklar› mamul, yar› mamul ve hammadde stoklar›ndaki de¤iflmeyi
ifade etmektedir.

Sermaye stokuna yap›lan net ilaveler reel yat›r›m olarak tan›mlan›r. Ancak gün-
lük konuflma dilinde sermaye piyasas›nda hisse senedi, tahvil, hazine bonosu ve
mevduat sertifikas› gibi gelir sa¤layan menkul de¤erlerin al›nmas› da yat›r›m ola-
rak isimlendirilir. Fakat bu tür yat›r›mlar finansal yat›r›m olup makroekonomi aç›-
s›ndan büyük önem tafl›maz. Çünkü tek kifli veya bir firma aç›s›ndan menkul k›y-
metin al›m› finansal yat›r›m olurken bu menkul k›ymetleri satanlar aç›s›ndan men-
fi yat›r›m oluflacakt›r. Ekonominin bütünü aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde sonuç
nötr olacakt›r.

Yat›r›mlar net ve gayrisafi yat›r›mlar olarak da ayr›lmaktad›r. Gayrisafi yat›r›m
bir dönemde yap›lan toplam yat›r›mlar› gösterirken net yat›r›m gayrisafi yat›r›mdan
amortismanlar›n düflülmesiyle elde edilmektedir. Net yat›r›m bir dönemde serma-
ye stokunda ortaya ç›kan art›fl› ölçen bir kavramd›r. Bu k›s›mda her bir yat›r›m tü-
rünün nas›l belirlendi¤ini aç›klayan teorik yaklafl›mlar ele al›nacakt›r.

Sizce ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda al›n›p sat›lan herhangi bir flirkete ait hisse
senedinin al›nmas› bir yat›r›m m›d›r?

Sabit Sermaye Yat›r›mlar›: Neoklasik Model
Sabit sermaye yat›r›mlar›n›n neoklasik modeline en büyük katk›y› Dale Jorgenson
yapm›flt›r. Modelde kâr maksimizasyonu sa¤lamaya çal›flan firmalar›n sermaye
stoklar›n› de¤ifltirme karar›n› etkileyen unsurlar ortaya konmaktad›r. Önce firmala-
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r›n, belli koflullar alt›nda ne kadarl›k bir sermaye stokuna sahip olmay› arzulaya-
caklar› belirlenmektedir. Bu koflullar sermaye kullanman›n maliyeti ve getirisi ile
firman›n yapmay› bekledi¤i sat›fllar ve buna ba¤l› olarak beklenen üretim düzeyi-
dir. Böylece firman›n optimum ya da arzulanan, yani firman›n uzun dönemde sa-
hip olmay› plânlad›¤› sermaye miktar› belirlendikten sonra firman›n hangi h›zla ar-
zulad›¤› sermaye stokuna ulaflt›¤› hakk›nda yap›lan varsay›mla model tamamlan-
maktad›r. Yeni makinelerin siparifl edilmesi, fabrikalar›n yap›lmas›, makinelerin
kurulmas› gibi ifller zaman al›c› oldu¤undan, firmalar istedikleri anda ve h›zda üre-
timde kulland›klar› sermaye miktar›n› ayarlayamazlar. Bu nedenle firmalar mevcut
sermaye stokundan arzulanan düzeye ancak belli bir süre içinde ulaflabilecekler-
dir. ‹flte mevcut sermaye stokundan optimum sermaye stokuna geçiflte firman›n ne
kadar h›zl› oldu¤u firman›n yat›r›m talebini ortaya koyacakt›r.

Firman›n sermaye talebi firman›n üretim fonksiyonuna göre, yat›r›m talebi ise
firman›n sermaye talebine ba¤l› olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Sermaye Talebi ve Optimum ya da Arzulanan Sermaye Stoku
Sermaye talebi, üretim fonksiyonundan türetilir. ‹lave sermaye kullan›m› firman›n
kâr›n› art›rd›¤› sürece, yani reel sermaye maliyetinden fazla getiri sa¤lad›¤› sürece
firma sermaye kullan›m›n› ve üretimini art›r›r.

Sermayenin reel maliyeti, flimdilik firman›n her bir birim sermayeyi kullanmak
için sermaye sahibine ödedi¤i bedelin, firman›n ürününün miktar› cinsinden eflde-
¤eri, yani reel faiz oran› olarak düflünülebilir. Fazladan bir birim sermaye firma aç›-
s›ndan hem MPK (Sermayenin Marjinal Ürünü) kadarl›k bir has›la art›fl› sa¤lamak-
ta hem de reel sermaye maliyetine eflit bir maliyet art›fl›na yol açmakta oldu¤un-
dan firma, MPK reel sermaye maliyetini aflt›¤› sürece ilave sermayeyi kullanacakt›r.
Bu durum reel sermaye maliyeti belli iken bir firman›n ne kadar sermaye kullana-
ca¤›n› analiz eden fiekil 3.7’de gösterilmifltir.

Sermayenin marjinal verimlili¤i e¤risi, MPK, ayn› zamanda firman›n sermaye ta-
lep e¤risidir. Firmalar MPK ile reel sermaye maliyetinin eflit oldu¤u noktaya kadar
sermaye kullan›m›n› art›rmaktad›r. Reel sermaye maliyeti, CK,0 veri iken optimum
ya da arzulanan sermaye miktar›
K*’d›r. Firman›n kulland›¤› serma-
ye girdisi K1 iken sermayenin
marjinal ürünü reel sermaye ma-
liyetinden fazlad›r ve firma daha
fazla sermaye kullanarak kar›n›
art›rabilir. Tersine sermaye mikta-
r› K2 iken marjinal ürün reel ma-
liyetin alt›ndad›r ve firman›n da-
ha fazla sermaye ile üretim yap-
mas› kar›n› azaltacakt›r. Firman›n
optimum, yani kâr maksimizasyo-
nu amac›na en uygun sermaye
miktar› MPK = CK,0 olarak formü-
le edilebilir. Optimum sermaye
kullan›m›nda sermayenin marji-
nal ürünü sermayenin reel maliyeti-
ne eflittir.
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Optimum sermaye miktar›n› belirleyen birinci unsur olarak sermaye maliyetini
böylece ortaya koyduktan sonra, ikinci unsur olarak firman›n elde etmeyi bekledi-
¤i has›la düzeyini göz önüne almam›z gerekir. Yukar›da firman›n istihdam etti¤i
eme¤in miktar›n› art›rmas›n›n sermayenin marjinal verimlili¤ini art›rd›¤›n› belirt-
mifltik. Firmalar normal olarak ilerde sat›fllar›n›n artaca¤› beklentisine girerlerse ça-
l›flt›rd›klar› iflçi say›s›n› art›racaklard›r. Sermayenin reel maliyeti belli iken sat›fllar-
daki beklenen bir art›fl›n etkisi fiekil 3.8’de gösterildi¤i gibidir.

Reel sermaye maliyeti CK,0 düzeyinde sabit iken firman›n sat›fllar›nda bir art›fl
bekledi¤ini ve bu nedenle de emek girdisini art›rarak üretimini Y1’den Y2’ye art›r-
d›¤›n› varsayal›m. Firman›n sat›fl beklentisi ve üretti¤i has›lan›n miktar› Y1 iken ar-
zulanan sermaye stoku, fiekil 3.8’deki K*

1 gibi olarak belirlenmifl olsun. Beklenen
sat›fllar›n Y2’ye yükselmesi, firman›n MPK e¤risini yukar›ya kayd›racakt›r. Bu du-
rumda, sermayenin maliyeti CK,0 düzeyinde sabit iken firman›n kar›n› maksimize
eden optimum sermaye miktar› K*

2 olacakt›r.

Toplam sermaye talebi, ekonomideki tüm firmalar›n her bir reel sermaye mali-
yetinde kullanmak istedikleri sermaye miktarlar›n›n toplam›d›r. Ekonominin ser-
maye talebi e¤risi ekonomideki tüm firmalar›n sermaye talep e¤rilerinin, yani her
firmaya ait MPK e¤rilerinin yatay olarak toplanmas› ile elde edilir. Bu flekilde olufl-
turulan toplam sermaye talebi e¤risi, tek firman›n MPK e¤risi gibi negatif e¤imli
olacakt›r.

Arzulanan Sermaye Stokundan Yat›r›ma
Arzulanan sermaye stoku sermayenin marjinal verimlili¤i ile reel sermaye maliye-
tinin eflitlenmesi suretiyle belirlendikten sonra, yat›r›m karar› fiili sermaye düzeyi
ile firmalar›n sahip olmay› arzulad›klar› sermaye stoku aras›ndaki farka ba¤l› ola-
rak belirlenir. Elbette ki yeni yat›r›mlara giriflecek olan firmalar, halihaz›rda sahip
olduklar› sermaye stoku optimum sermaye stokundan daha az olan firmalar ola-
cakt›r. Peki, firmalar, arzulad›klar› sermaye stokuna ulaflmak için hangi h›zla yat›-
r›m yapmal›d›rlar?

Normal olarak firmalar›n sermaye stoklar›n› birden bire arzulanan düzeye ulafl-
t›ramazlar ya da ulaflt›rmak istemezler. Çünkü bir yat›r›m projesini haz›rlamak ve
gerçeklefltirmek zaman ald›¤› gibi h›zl› flekilde yat›r›ma giriflmek, ço¤u kez tedrici
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ayarlamalardan daha pahal›d›r. Bu durumda firmalar›n her dönemde, fiilî ve arzu-
lanan sermaye stoku aras›ndaki fark›n gibi bir oran› kadar yat›r›m yapacaklar› gibi
basitlefltirici bir varsay›m yap›labilir. Bu varsay›m afla¤›daki gibi bir yat›r›m fonksi-
yonu yazmam›z› mümkün k›lar:

K=K-1+θ (K*-K-1)

Burada K-1 geçen dönem sonundaki sermaye stokunu göstermektedir. Bu du-
rumda fiili ve arzulanan sermaye stoku aras›ndaki fark (K*-K-1) kadar olacakt›r. Fir-
ma, geçen dönemin sermaye stokuna, bu fark›n kadarl›k bir oran›n› ilave edecek-
tir ki cari dönem sonunda fiili sermaye stoku [K-1+θ (K*-K-1)] olacakt›r. Firma ser-
maye stokunu K-1’den K’ya yükseltmek için I = K-K-1 kadarl›k bir yat›r›m gerçek-
lefltirmelidir. Buna göre, net yat›r›m›:

I = θ (K* - K-1)

olarak yazabiliriz. Bu eflitlik bize fiili ve arzulanan sermaye stoku aras›ndaki
aç›k büyüdükçe yat›r›mlar›n artaca¤›n› söylemektedir. E¤er sermaye aç›¤› s›f›r ise
yat›r›m da s›f›r olurken, fiili sermaye stoku arzulanandan daha büyük ise firma ser-
maye stokunu azaltma yoluna gidecektir. Bu ise mevcut sermaye fazlas›n›n elden
ç›kar›lmas› ile ya da sermayedeki afl›nma ve y›pranmalar› telafi edecek yenileme
yat›r›mlar›n› yapmayarak sermaye stokunun azalmas›n› sa¤lamak biçiminde ger-
çeklefltirilebilir.

Sabit Sermaye Yat›r›mlar›: H›zland›ran Modeli
Firmalar sürekli olarak makine park›n›n yeterli olup olmad›¤›n› ve üretim tesisleri-
nin büyüklü¤ünü de¤erlendirmek zorundad›rlar. Çünkü firmalar gelecek y›l için
yapmay› bekledikleri sat›fllar› gerçeklefltirebilecek üretim kapasitelerinin yeterli
olup olmad›¤›n› bilmelidirler. Eksik kapasite durumunda tatmin edilmemifl tüketi-
ciler ve potansiyel kardan kay›plar ortaya ç›karken; afl›r› kapasite durumunda bir
maliyet yükü ile karfl›laflmaktad›rlar. Yat›r›m›n h›zland›ran hipotezi, firmalar›n ser-
maye stoklar› ve bekledikleri sat›fl düzeyi aras›nda sabit bir iliflkiyi sürdürme çaba-
lar›na ba¤l› olarak ortaya konmaktad›r. K›saca h›zland›ran prensibi, net yat›r›m dü-
zeyinin has›ladaki beklenen de¤iflmelerle iliflkili oldu¤unu ifade etmektedir. Mode-
lin en basit hâli, net yat›r›mlar›n has›lada beklenen de¤iflme ile orant›l› oldu¤unu
ve orant› katsay›s›n›n da sermaye-has›la oran›na eflit oldu¤unu öne sürmektedir.

Has›ladaki De¤iflmeler ve Yat›r›m Düzeyi
H›zland›ran hipotezinde bir sonraki ad›m sermaye stoku (K*) hakk›nda yap›lan
varsay›m olup bir firman›n arzulad›¤› sermaye düzeyinin bekledi¤i sat›fllar›n, Ye,
bir katsay› ile çarp›m› oldu¤u varsay›lmaktad›r. Bunun genel biçimi flöyledir:

K*=v*Ye

Burada v* arzulanan sermaye-has›la katsay›s›d›r ve v*=(K*/Ye)’dir. Arzulanan
sermaye stokunu beklenen sat›fllar ile iliflkilendiren arzulanan sermaye-has›la kat-
say›s›n›n hesaplanmas›nda firmalar faiz oran›, vergi oran›, yat›r›mdan beklenen
kârl›l›k oran› gibi bir dizi de¤iflkeni göz önüne al›rlar.
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Bir dönemdeki net yat›r›m, In, ilgili dönemde sermaye stokunda ortaya ç›kan
de¤iflmedir, ∆K,

In=∆K=K - K-1

Firmalar›n sermaye stoklar›n› arzulad›klar› düzeye, K*, istedikleri anda ç›karabi-
lecekleri varsay›m›n› yaparak net yat›r›m› flöyle yazabiliriz:

In=K-K-1=K*-K*
-1

Bu ifadeyi beklenen sat›fllar cinsinden yazarsak

In=K*-K*
-1 =v*(Ye-Ye

-1)=v*∆Ye

biçiminde bir ifadeye ulafl›r›z. H›zland›ran hipotezi net yat›r›m düzeyinin, In,
has›ladaki beklenen de¤iflmeye, ∆Ye, ba¤l› oldu¤unu söylemektedir. Talepte bir
art›fla ba¤l› olarak üretilmesi beklenen has›la artt›¤›nda net yat›r›m pozitif olur. Fir-
man›n beklenen sat›fllar› azal›rsa net yat›r›m negatif olur.

H›zland›ran mekanizmas›n›n iflleyiflini say›sal bir örnekle somutlaflt›ral›m. Ser-
maye-has›la katsay›s›, v*=3 olsun, yani bir birim has›la üretebilmek için 3 birim ser-
maye gerekmektedir. fiimdi toplam talepte, diyelim ki 10 birimlik bir art›fl olsun. Bu
durumda bu talebi karfl›layabilmek için 30 birimlik ek sermaye gereklidir. Yani 30
birimlik yat›r›m yap›lmal›d›r. Aksine talepte ve has›lada 10 birimlik bir azal›fl hâlin-
de yat›r›mlarda 30 birimlik bir azalma ortaya ç›kacakt›r. Görüldü¤ü gibi has›ladaki
bir dalgalanma yat›r›mlarda daha büyük çapta dalgalanmalara yol açmaktad›r.

H›zland›ran Modelinin De¤erlendirilmesi
H›zland›ran modeli, yat›r›m harcamalar›ndaki dalgalanmalar› aç›klamakta kabul
edilebilir bir model olarak görülmektedir. E¤er yat›r›m harcamalar› GSY‹H’daki de-
¤iflmelerle orant›l› ise bu durumda ekonomi genifllerken yat›r›m harcamalar› pozi-
tif, ekonomi daral›rken negatif olacakt›r. Burada elbette ki gayrisafi de¤il net yat›-
r›mdan bahsedilmektedir.

H›zland›ran mekanizmas›n›n iflleyifli belli baz› varsay›mlar›n geçerlili¤ine ba¤l›-
d›r. Bu varsay›mlar›n geçerlilik derecesi azald›kça mekanizman›n etkinli¤i düfler.
Örne¤in, arzulanan sermaye-has›la katsay›s›, v* gerçekte sabit de¤ildir. Sermaye-
has›la katsay›s› sektörler aras›nda farkl› oldu¤u gibi ekonomide sermaye birikimi
artt›kça, sermayenin azalan verimlili¤i nedeniyle v* yükselme e¤ilimindedir. Ancak
sermaye tasarrufu sa¤layan bir teknolojik ilerleme sermaye-has›la katsay›s›n› kü-
çültür. Bir di¤er nokta ekonomide at›l sermayenin mevcut olmas› hâlinde talep ar-
t›fl›n›n yeni yat›r›mlara gerek kalmadan karfl›lanmas› mümkündür. Ayr›ca h›zland›-
ran prensibinin ekonomi daral›rken ters yönde ifllemesi, otonom yani daha önce
bafllam›fl yat›r›mlar nedeniyle pek kolay de¤ildir. Yine h›zland›ran modelini tar›m
ve hizmet sektörleri için uygulamak pek olas› de¤ildir.

Sabit Sermaye Yat›r›mlar›: Tobin’in q Teorisi
Hem h›zland›ran teorisi hem de neoklasik teori arzulanan bir sermaye stoku düze-
yini (K*) tan›mlamakta ve daha sonra fiili sermaye stokunun arzulanan sermaye
stokuna do¤ru yavaflça ayarland›¤›n› varsaymaktad›r.
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Nobel ödüllü iktisatç› James Tobin’in William Brainard ile birlikte gelifltirdi¤i
yat›r›m›n q teorisi bu yaklafl›ma bir alternatif oluflturmaktad›r. Tobin’in q teorisi
olarak bilinen bu teori, arzulanan sermaye düzeyi ile mevcut sermaye stokunun bu
düzeye ayarlanma sürecini ayr› ayr› de¤erlendirmek yerine, ayarlama maliyetlerini
do¤rudan firman›n herhangi bir andaki yat›r›m oran›n› hesaplamada kullan›r.

Tobin’in teorisi, yeni sermaye mallar› al›m›n›n sa¤layaca¤› getiri ile (ki bu fir-
man›n piyasa de¤erinde ortaya ç›kan art›flt›r) sermayenin maliyetinin karfl›laflt›r›l-
mas›na dayanmaktad›r. t döneminde sermaye stokuna yap›lan bir birimlik ilavenin
t+1 dönemi bafl›nda firman›n piyasa de¤erine yapt›¤› katk›, (PtMPK-PK,td) kadar,
yani sermayenin marjinal ürünü ile üretilen mal›n fiyat›n›n çarp›m› olarak tan›mla-
nan sermayenin marjinal ürününün de¤erinden, ilgili dönemde sermayede oluflan
y›pranmay› gösteren amortisman tutar›n›n fark› kadard›r. Buna karfl›l›k bir birim
sermaye mal›n›n maliyeti, PK,t(1+r) yani sermaye mal›n›n fiyat› ile bunun için öde-
nen ya da hesaplanan faizin toplam› kadard›r. Bu ikisinin oran› marjinal q olarak
adland›r›lmaktad›r:

Tobin’in teorisi basitçe, bu oran›n 1’i aflmas› durumunda firman›n yeni yat›r›ma
giriflece¤ini, oran›n 1 olmas› durumunda yaln›zca yenileme yat›r›mlar› ile yetinilece-
¤ini ve nihayet oran›n 1’den küçük olmas› durumunda firman›n yeterince yenileme
yat›r›m› dahi yapmayaca¤›n› ve net yat›r›m›n negatif olaca¤›n› ifade etmektedir. Ör-
ne¤in T5 milyon’ye mal olan bir Boeing 757 uça¤›n›n al›m› THY’n›n sermaye piya-
sas›ndaki de¤erini T6 milyon artt›r›yorsa o zaman bu uçak al›nacakt›r. Fakat bu
uçak al›m› THY’n›n sermaye piyasas›ndaki de¤erini T3 milyon artt›r›yorsa bu uçak
al›nmayacakt›r. Buna göre yat›r›m, q oran›n›n artan bir fonksiyonu olmaktad›r.

Ne var ki sermayenin sat›n alma maliyetine k›yasla piyasa de¤erindeki de¤ifl-
meleri yans›tan marjinal q’nun ölçülmesi pek kolay de¤ildir. Bunun yerine bir fir-
man›n borsadaki piyasa de¤erinin kendi sermaye stokunu yenileme maliyetine
oran› fleklinde tan›mlanan ortalama q oran›n›n kullan›lmas› önerilmektedir:

Ölçe¤e göre sabit getiri varsay›m› alt›nda marjinal ve ortalama q eflit olacakt›r.
Buna karfl›l›k ölçe¤e göre artan getiri durumunda marjinal q ortalama q’yu aflarken
ölçe¤e göre azalan getiri durumunda ortalama q marjinal q’dan büyük olacakt›r.

Yat›r›m›n q teorisinin en önemli katk›lar›ndan birisi, sermaye piyasas›ndaki ge-
liflmelerle ekonominin yat›r›m hacmi aras›nda do¤rudan bir iliflki kurmas›d›r. q’da-
ki de¤iflmenin en önemli nedeni hisse senedi piyasas›ndaki de¤iflme oldu¤u için,
hisse senedi piyasas›ndaki de¤iflmeler yat›r›mlar›n cazibesini etkilemektedir. Böy-
lece iktisatç›lar firmalar›n gelecekteki karlar›na iliflkin bekleyifllerini nas›l hesapla-
d›klar›n› öngörmek ve bu bekleyifllerin ekonomideki geliflmeler karfl›s›ndaki tep-
kilerini ölçmeye çal›flmak yerine, sadece sermaye piyasas›na bakarak yat›r›mlarla
ilgili öngörülerde bulunabileceklerdir.

q teorisi neoklasik modelden oldukça farkl› gibi görünse de bu ikisi aras›nda
yak›n bir iliflki vard›r. Bu iliflki kurulu sermayeden gelecekte beklenen karlar›n ya-
t›r›m kararlar›nda önemli bir faktör olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Gelecekte
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beklenen karlar›n yükselmesi firman›n piyasa de¤erini dolay›s›yla q’yu yükselte-
cektir. Beklenen karlar›n artmas› neoklasik modelde de ayn› biçimde arzulanan
sermaye stokunu ve yat›r›mlar› art›racakt›r. Beklenen karlar›n düflmesi de her iki
teoride ayn› sonucu vermekte, yat›r›mlar› azaltmaktad›r.

Tobin’in q teorisi ile neoklasik yat›r›m modeli aras›nda bir benzerlik sözkonusu mudur?

Konut Yat›r›mlar›
Konut yat›r›mlar› oldukça büyük devrevi dalgalanmalar gösteren bir yat›r›m türü-
dür. Konut yat›r›mlar› müstakil evleri içerdi¤i gibi çok daireli apartmanlar› da içine
al›r. Biz burada hepsini birden konut olarak adland›r›yoruz. ‹nsanlar iki nedenle
konut edinirler: Kendileri oturmak için ya da kiraya vermek için. Ancak bu farkl›-
l›k buradaki teori aç›s›ndan önem tafl›mamaktad›r. 

Konut yat›r›mlar› modeli, sabit sermaye yat›r›mlar› için kullan›lan q teorisi ile
oldukça büyük benzerlik göstermektedir. Asl›nda konut yat›r›m modeli q teorisi-
nin özel bir uygulama biçimi olarak düflünülebilir. Konut piyasas›nda konut üret-
menin maliyeti, konutun fiyat›ndan düflük ise konut yat›r›mlar› artmaktad›r. Yine
konut fiyatlar›n›n belirlenmesinde, neoklasik modelde sermayenin kiralama mali-
yetinin belirlenmesine yönelik analizi kullan›lmaktad›r. Bir y›ldaki konut yat›r›mla-
r› mevcut konut stokunun oldukça düflük bir oran› olarak kalmaktad›r. Bu yüzden,
konut arz› düfley çizilir. Fiyat› belirlemede konut talebi önemli rol oynar. Konuta
olan talep ise tüketicinin gelirleri artt›¤›nda, nüfus artt›¤›nda ve konut hizmeti ge-
tirisi nispi olarak yükseldi¤inde artar. Burada da mevcut konut stoku için talep
önemli olmaktad›r. Buradan hareketle belirlenen konut fiyat›, yeni konut yat›r›m-
lar›na giriflmede kriter olarak kullan›l›r.

Konut arz›n›n neden düfley çizildi¤ine ve konut fiyat›n›n belirlenmesinde konut talebinin
önemine dikkat ediniz.

Faiz oranlar›n›n konut yat›r›mlar› üzerinde güçlü etkileri vard›r. Bunun nedeni
ço¤u kere konutlar›n 20-30 y›l gibi çok uzun vadeli ve vadesi boyunca eflit ayl›k
taksitlerle geri ödenen kredilerle sat›n al›nmas›d›r. Bu durumda faiz hadlerinde
çok küçük bir de¤iflme her ay ödenecek taksit miktar› üzerinde çok büyük de¤ifl-
melere yol açacakt›r. 

Faiz oran›ndaki küçük art›fllar›n bile ödenecek kredi taksitlerinin miktar›nda
büyük art›fllara yol açmas›, konut kredisi talep edenlerin kredileri geri ödemeleri-
ni güçlefltirecektir. Bunun sonucu ise kredi alanlar›n say›s›n›n azalmas› ve konut
talebinin düflmesidir. Faiz oranlar›n›n kredilerin hacmini etkileyerek konut talebi-
ni de¤ifltirmesinin nedeni yaln›zca kredi talep edenlerin kendi kararlar›n›n sonucu
de¤ildir. Baz› ülkelerde konut kredisi geri ödemelerinin krediyi alan›n ayl›k geliri-
ne oran›n›n belli bir s›n›r› aflmas›na yasal olarak izin verilmedi¤i için de kredi hac-
mi daralabilmektedir. Krediyi almak için gereken gelir s›n›r› artt›kça daha az kifli
kredi kullanabilecek durumda olacakt›r.

Reel faiz oranlar› oldu¤u gibi nominal faiz oranlar›ndaki beklenen enflasyona
ba¤l› de¤iflmeler de enflasyon henüz gerçekleflmedi¤inden konut kredisi alanlar›n
bir süre için daha yüksek reel faiz ödemesine yol açarak kredilerde ve konut tale-
binde daralmaya yol açabilir. Baz› ülkelerde konut kredilerini cazip hâle getirmek
için konut kredisi alanlar›n yapt›¤› faiz ödemelerini gelir vergisi matrah›ndan indir-
melerine izin verilmekte ve faizlerin konut talebi üzerindeki etkisi biraz hafifletil-
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mektedir. Sanayileflmifl ülkelerde ücret geliri ile yaflayanlar›n konut edinmelerinin
neredeyse tek yolu olan ve “mortgage (tutsat)” olarak adland›r›lan bu kredi türü
yayg›n bir uygulama alan› bulmaktad›r. 

Stok Yat›r›mlar›
Stok de¤iflmeleri toplam yat›r›mlar›n en küçük ancak en çok dalgalanan türüdür.
Y›ldan y›la çok de¤iflmekle birlikte ortalama olarak GSY‹H’n›n %1’ini pek aflmayan
stok de¤iflmeleri di¤er yat›r›m türlerinin aksine baz› y›llarda pozitif baz› y›llarda da
negatif de¤erler almaktad›r. Tipik bir durgunluk döneminde has›ladaki daralman›n
yaklafl›k yar›s› stok yat›r›mlar›ndaki azalmadan kaynaklanmaktad›r.

Stok yat›r›mlar› ekonomik dalgalanmalar esnas›nda toplam talebin di¤er bile-
flenlerine göre daha büyük oynamalar gösterir. Stoklar durgunluk dönemlerinde
azal›rken ekonomi canland›kça artmaktad›r.

Stok yat›r›mlar›n›n en ilginç yönü arzulanan ve arzulanmayan yat›r›m ayr›m›n-
da kendini gösterir. Stok yat›r›mlar› iki durumda yüksek olabilir. Birisi, sat›fllar›n
beklenmedik flekilde düflmesi ve firmalar›n sat›lmam›fl stoklar› raflar›nda zorunlu
olarak bekletmesidir, ki bu sayede arzulanmayan stok yat›r›mlar› oluflur. ‹kincisi,
stok yat›r›mlar› firmalar fazla stok tutmak istedi¤i için yüksek olabilir. Bu iki duru-
mun toplam talebin davran›fl› aç›s›ndan ima etti¤i hayli farkl› sonuçlar vard›r. Ar-
zulanmayan stok yat›r›mlar›n›n ülke çap›nda artmas› toplam talebin beklenmedik
flekilde düflmesinin sonucudur. Di¤er yandan planlanan (arzulanan) stok yat›r›m-
lar›n›n yükselmesi, sat›fllar›n artmakta oldu¤u yani toplam talebin yükseldi¤i bir
durumu yans›tabilir.

Firmalar›n stok bulundurma nedenleri üzerinde yo¤un araflt›rmalar yap›lm›fl ve
firmalar›n optimum stok yönetimi konusunda bir k›s›m teoriler gelifltirilmifltir. Üç
tür stok vard›r: Ham maddeler, üretimi tamamlanmam›fl mallar (yar› mamuller) ve
mamul (sat›fla haz›r) mallar. 

Stoklar çok çeflitli nedenlerle tutulur. Üreticiler üretimlerini düzenli tutmak için
stok bulundurabilirler. Üretim miktar›n›n s›kça de¤iflmesi ve stok yetersizli¤ine
ba¤l› olarak üretimin kesintiye u¤ramas› üretim maliyetlerini art›r›r. Bu nedenle
üreticiler talebin de¤iflti¤i zamanlarda dahi belli miktarlarda üretim yapmaya çal›-
fl›rlar ve talep düflükken stoklar› art›r›rlar, talep yükseldi¤inde ise eritirler.

Sat›c›lar gelecekteki talebi karfl›lamak için stok tutarlar, zira mallar bir anda üre-
tilemez veya üreticisinden hemen temin edilemeyebilir. Baz› durumlarda bir mala
yönelik talep birden canlanabilir ve o anda elinde stok bulundurmamak firmaya
önemli miktarda kâr kayb›na yol açabilir. Bundan kaç›nmak isteyen firmalar nor-
mal sat›fllara göre belirlenenden fazla stok tutabilirler.

Stok tutman›n bir di¤er nedeni iskontolardan yararlanmakt›r. E¤er büyük mik-
tarda al›mlarda cazip iskonto oranlar› uygulan›yorsa daha az s›kl›kta ve büyük
miktarlarda siparifl vermek s›k s›k küçük miktarlarda siparifl vermekten daha dü-
flük maliyetli olacakt›r. 

Baz› stoklar ise üretim sürecinin kaç›n›lmaz bir sonucu olarak tutulur. Çeflitli
aflamalar› olan bir üretim sürecinde belli bir anda ifllenmekte olan mallar firmalar
aç›s›ndan stok olarak de¤erlendirilecektir. Örne¤in sucuk salam vs. üretilirken ma-
kinenin içinde belli miktarda et ve baharat stoku bulundurulmas› bu türden stok-
lar› oluflturur. Üretim süreci uzad›kça ve karmafl›klaflt›kça bu tür stoklar›n miktar›
da artacakt›r.
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Optimum Stok Miktar›n›n Belirlenmesi
Bir firman›n ne kadar stok tutaca¤› ya da tutmas› gerekti¤i konusundaki bir teori
ilk olarak stoklarla ilgili maliyetleri ve stok tutman›n sa¤layaca¤› yararlar› göz önü-
ne almal›d›r. Stoklarla ilgili üç tür maliyet söz konusudur: Stok tutman›n yol açt›¤›
giderler ile siparifl ve al›m giderleridir.

Stok tutman›n yol açt›¤› giderlerin bafl›nda finansman giderleri gelmektedir. Fir-
malar stoklar› zaman›n belli bir noktas›ndan di¤erine tafl›d›klar› ve kaynaklar›n› bu-
na ba¤lad›klar› için stok tutman›n faiz ifadesiyle bir f›rsat maliyeti vard›r. Stoklar›n
kredilerle ya da özkaynaklarla finanse edilmesine ba¤l› olmaks›z›n bu f›rsat maliyeti
do¤maktad›r. Faiz oran› yükseldikçe stok tutman›n finansman maliyeti de artacakt›r.

Finansman maliyetleri d›fl›nda stok tutman›n do¤rudan yol açt›¤› depolama, bo-
flaltma ve yükleme giderleri, sigorta giderleri, stoktaki mallar›n bozulmas› ve fiyat-
lar›n›n düflmesi gibi nedenlerden do¤an zararlar ile çal›nma veya do¤al afetlere
ba¤l› olarak u¤ran›lan kay›plar gibi maliyetler söz konusudur.

Stoklarla ilgili ikinci gider türü siparifl ve al›m giderleridir. Bu giderler, mallar›n
al›naca¤› sat›c›lar›n bulunmas›n›, sat›n al›nan mallar›n istenen kalitede olup olma-
d›¤›n› belirlemek için yap›lan giderleri kapsamaktad›r.

Stoklarla ilgili üçüncü gider türü yeterli stok bulundurmaman›n do¤uraca¤› ka-
y›p ve zararlard›r. Bunlar karl› sat›fl f›rsatlar›n›n kaç›r›lmas›, ham madde yetersizli-
¤i nedeniyle üretimin kesintiye u¤ramas›ndan do¤an kay›plar ile müflteri sipariflle-
rinin zaman›nda yerine getirilememesi durumunda müflterilerin güveninin yitiril-
mesi ve sözleflmelerde öngörülmüfl ise tazminat ödemelerini içerecektir. Esasen bu
son gruptaki potansiyel zararlar, stok bulundurman›n sa¤lad›¤› yararlar› da ortaya
koymaktad›r. Yeterli stok bulunduran bir firma öncelikle kârl› sat›fl f›rsatlar›n› de-
¤erlendirebilecek, hatta baz› durumlarda fiyat art›fllar›ndan da spekülatif kazançlar
sa¤layabilecektir.

Stoklar konusunda karar almak durumunda olan bir firma yukar›daki maliyet-
ler ile yararlar› karfl›laflt›racakt›r. Stok miktar›, yararlar› maliyetlerini aflt›¤› sürece
art›r›lacakt›r. E¤er stok bulundurma maliyeti yararlar›n› afl›yorsa stok miktar›
azalt›lacakt›r.

Son y›llarda stok tutma oran›nda bir düflme e¤ilimi oldu¤u gözlenmektedir.
Stok-sat›fl oran›ndaki bu düflmenin stok kontrol yöntemlerinin bilgisayarlardan da
yararlan›larak gelifltirilmesi, ulafl›m teknolojisinin daha h›zl› ve ucuz ulafl›m› müm-
kün k›lmas›, haberleflmedeki geliflmeler gibi çeflitli nedenleri vard›r. Hatta an›nda
(just-in time) üretim gibi tekniklerle stok bulundurma maliyetlerinin neredeyse or-
tadan kald›r›lmas› amaçlanmaktad›r. Ancak bunun sa¤lanabilmesi için üretici fir-
malarla bunlara malzeme sa¤layan firmalar aras›nda etkin bir koordinasyon olufl-
turulmas› gerekmektedir.

Arzulanan ve Arzulanmayan Stok Yat›r›mlar›
Stok yat›r›mlar›n›n en ilginç yönü arzulanan ve arzulanmayan yat›r›m ayr›m›nda
kendini gösterir. Stok yat›r›mlar› iki durumda yüksek olabilir. Birisi, sat›fllar›n bek-
lenmedik flekilde düflmesi ve firmalar›n sat›lmam›fl stoklar› raflar›nda zorunlu ola-
rak bekletmesidir ki bu sayede arzulanmayan stok yat›r›mlar› oluflur (Keynesyen
modelde tart›fl›lm›fl olan arzulanmayan - planlanmam›fl - yat›r›mlar ile kastedilen
buradaki arzulanmayan stok yat›r›mlar›d›r). ‹kincisi, stok yat›r›mlar› firmalar fazla
stok tutmak istedi¤i için yüksek olabilir. Bu iki durumun toplam talebin davran›fl›
aç›s›ndan ifade etti¤i hayli farkl› sonuçlar vard›r. Arzulanmayan stok yat›r›mlar›n›n
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ülke çap›nda artmas› toplam talebin beklenmedik flekilde düflmesinin sonucudur.
Di¤er yandan planlanan (arzulanan) stok yat›r›mlar›n›n yükselmesi, sat›fllar›n art-
makta oldu¤u yani toplam talebin yükseldi¤i bir durumu yans›tabilir.

Ekonomik Dalgalanmalarda Stoklar
Stok yat›r›mlar› ekonomik dalgalanmalar esnas›nda toplam talebin di¤er bileflenle-
rine göre daha büyük oynamalar gösterir. Stoklar geniflleme dönemlerinde azal›r-
ken durgunluk dönemlerinde artmaktad›r.

Stoklar›n davran›fl›n›n has›lan›n ayarlanma mekanizmas›n› etkiledi¤i genel ka-
bul görür. Toplam talep düflünce firmalar istek d›fl› stok biriktirirler ve üretim ile
talebi eflitleme düflüncesiyle üretimi k›sarlar. Ancak firmalar›n bu tarz bir davran›-
fl›n›n durgunlu¤u besleyici bir etki yapmas› ihtimali de vard›r ki bu durum stok
devresi ya da dalgalanmas› olarak adland›r›l›r.

Stok dalgalanmas›n› anlamak için, farazi bir otomobil da¤›t›c›s›n› ele alal›m. Di-
yelim ki bu da¤›t›c› ayda 30 araba sat›yor ve 1 ayl›k sat›fla eflit (30 adet araba) stok
tutuyor. Ayda - düzenli olarak 30 araba satabildi¤i sürece, bu sat›c› fabrikaya her ay
30 araba siparifl verecektir. fiimdi diyelim ki sat›fllar ayl›k 25 arabaya düfltü ve sat›-
c›n›n bu de¤iflikli¤i fark etmesi 2 ay sürdü. Bu iki ay boyunca stoklar 40 otomobile
yükselir. Gelecekte, bu da¤›t›c›, ayl›k 25 arabal›k stok tutmak isteyecektir. Bu yüz-
den, gelecek 3 ay için fabrikaya 20 otomobil siparifl veriyor. Arzulanan stok-sat›fl
oran› elde edilince sat›c› ayl›k 25 otomobil siparifli verecektir. Bu basit örnekte, 5
arabal›k bir talep azal›fl›n›n, stoklarda 5 otomobil yerine, üç ay boyunca 10 otomo-
billik bir azalmaya yol açt›¤›n› göstermektedir. Ancak uzun dönemde (burada 4. ay-
dan itibaren) stoklardaki düflme, talep azal›fl›na paralel olarak 5 araba olacakt›r.

Yat›r›mlarda Finansal K›s›tlamalar
fiu ana kadar firmalar›n yat›r›mlar›n› finanse etmek için diledikleri miktarda ve di-
ledikleri anda fon sa¤layabilecekleri varsay›lm›fl ve fonlama maliyetinin de faiz
oran›ndan olufltu¤u kabul edilmifltir. Oysaki firmalar›n finansal piyasalardan dile-
dikleri miktar ve zamanda fon bulabilmeleri mümkün olmayabilir ve bunun yat›-
r›mlar üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Burada firmalar›n karfl›laflt›klar› finansal
k›s›tlar ve bunlar›n yat›r›mlar üzerindeki olas› etkileri üzerinde durulacakt›r.

Kredi Tay›nlamas›
Sermaye kapitalizmin kalbidir. Bu nedenle tarihi boyunca kapitalizmi karakterize
eden has›la ve istihdamdaki dalgalanmalar sermaye piyasas›ndaki aksakl›klara ba-
karak anlafl›labilir. Bu aksakl›klar büyük ölçüde eksik bilgilenme ile aç›klanabilir.
Sermaye piyasas›ndaki aksakl›klardan birisi olan kredi tay›nlamas›, cari piyasa ko-
flullar›nda kredi talebinin kredi arz›n› aflmas›n› ifade etmektedir.

Peki, kredi tay›nlamas›n›n nedeni nedir? E¤er fiyatlar kendilerinden beklenen
fonksiyonu tam olarak yerine getirse idi kredi tay›nlamas› ortaya ç›kmazd›. Ne var
ki kredi tay›nlamas› da iflsizlik gibi ekonomik yaflam›n inkar edilmez gerçekleri
olarak varl›¤›n› sürdürmektedir. Bunlar, ödünç verilebilir fonlara yönelik bir talep
fazlal›¤›n› ve iflçi arz›n›n fazlal›¤›n› ima etmektedir.

Standart teoride bu durumlar fiyat (faiz oran› ve ücret haddi) kat›l›¤›na ba¤l›
olarak ortaya ç›kan k›sa dönemli ve geçici dengesizlikler olarak aç›klanmaktad›r.
Bunlar›n uzun dönemdeki varl›¤›n›n ise ancak asgari ücret düzenlemeleri ve faiz
oran› tavan› belirleme gibi kamu müdahalelerinin sonucu oldu¤u ifade edilmekte-
dir. Ancak bu aç›klamalar tatmin edici de¤ildir ve kredi tay›nlamas›na iliflkin bir te-
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orinin öncelikle kredi tay›nlamas›n›n kredi piyasas› dengesini karakterize eden bir
durum oldu¤unu bafltan varsaymal›d›r.

Kredi tay›nlamas›n›n nedenleri, verilen kredilerin geri ödenmeme riski ve ters
seçim (adverse selection) ve ahlaki tehlike (moral hazard) gibi sorunlara yol açan
asimetrik bilgilenmedir.

Kredi piyasas›nda ters seçim olgusu krediyi en ›srarl› biçimde talep edenlerin
krediyi geri ödeyememe riskinin en yüksek oldu¤u kifliler olmas›ndan kaynaklan-
maktad›r. Baflka bir deyiflle yat›r›m›nda baflar›s›z olma olas›l›¤› yüksek olanlar›n
kredi alma olas›l›klar›n›n yüksekli¤i ters seçime yol açmaktad›r. Riski yüksek alan-
larda yat›r›m yapanlar›n, baflar›l› olmalar› hâlinde kazançlar› da yüksek olaca¤›n-
dan, bunlar talep ettikleri krediyi alabilmek, için yo¤un çaba sarf edeceklerdir. An-
cak bunlar ald›klar› krediyi geri ödeyememe olas›l›¤› yüksek oldu¤undan, kredi
veren kurulufllar aç›s›ndan en az arzu edilen kifli ve firmalard›r.

Kredi piyasas›nda ters seçim sorunu nas›l ortaya ç›kar?

Kredi piyasalar›nda ahlaki tehlike denen olgu ise borç alanlar›n borçland›ktan
sonra ahlak d›fl› tav›rlar sergileyebilmeleri olas›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Böyle-
si durumlarda bafltan baflar›s›zl›k riski çok yüksek olmayan yat›r›m projelerinin bi-
le sonuçta baflar›s›z olmas› mümkündür. Kredi bir defa al›nd›ktan sonra, krediyi el-
de edenler, krediyi alabilmek için bankay› ikna etmede öne sürdü¤ü yat›r›mlar ye-
rine daha riskli yat›r›mlara giriflebilmektedirler. Çünkü baflar›l› olunmas› halinde
büyük bir kazanç söz konusudur. Ne var ki yat›r›m›n riskinin yükselmesi, bunlar›n
kredileri geri ödeyebilme flans›n› azaltmaktad›r.

Kendi amaçlar› da karlar›n› maksimize etmek olan bankalar, kredilerin bat›k ha-
le gelmesine yol açan ters seçim ve ahlaki tehlike sorunlar›n›n üstesinden gelmek
zorundad›rlar. Bu sorunlardan kurtulabilmek için bankalar kredi talep eden firmala-
r› yak›n izlemeye alarak finansal durumlar›n› ve güvenilirliklerini anlamaya çal›flma-
n›n yan›nda müflterileriyle uzun dönemli iliflkiler kurmak, krediler karfl›l›¤›nda ipo-
tek talep etmek gibi çözümler gelifltirmifllerdir. Kredi tay›nlamas› da bu çözümlerden
birisidir. Ancak tüm bu çözüm yollar› bir maliyet art›fl›na neden olmaktad›r. Bunun
da ötesinde kredi verenler, borçlanmak isteyenler cari faiz oran›n›, hatta daha da faz-
las›n› ödemeyi kabul etse bile kredi vermeyi reddedebilmektedirler.

Sizce bankalar ters seçim ve ahlaki tehlike sorunlar›ndan nas›l korunabilirler?

Kredi tay›nlamas›n›n iki türü vard›r: Birincisinde bankalar kredi talebini büsbü-
tün geri çevirirken ikincisinde kredi verilmekte ama verilen kredi istenen miktar›n
alt›nda olmaktad›r. Kredi tay›nlamas›n›n birinci türü ters seçimden kaç›nmak ama-
c›yla yap›lmaktad›r. Bankalar en yüksek faizi ödemeye raz› olan firmalar›n en yük-
sek riskli yat›r›m projelerine sahip olan firmalar olduklar›n› bilmektedirler. Bu ne-
denle banka, bu durumda oldu¤unu düflündü¤ü müflterilerine hiç kredi vermeye-
rek kredinin geri dönmeme riskinden bütünüyle kurtulmay› tercih etmektedirler.
Bankalar›n kredi taleplerini geri çevirmek yerine daha yüksek faiz talep etmeleri-
nin kendileri için daha kazançl› olaca¤› düflünülse bile gerçek böyle olmayacakt›r.
Çünkü faizlerin yükseltilmesi, iyi müflterileri bankadan uzaklaflt›rarak ters seçim
olas›l›¤›n› daha da art›racakt›r. Görüldü¤ü gibi ters seçim olas›l›¤› bankalar›n kredi
verdi¤i firma say›s›n› azaltmakla ekonomide kredi hacmini daraltmaktad›r.

80 Makro ‹kt isat

Kredi tay›nlamas›: Geçerli
faiz oran›nda bireylerin borç
alabileceklari para
miktar›n›n s›n›rlanmas›d›r.

Ters seçim: Piyasan›n
taraflar›ndan birisinin
di¤erinin ( di¤er taraflar›n)
sahip olmad›¤› bilgiye sahip
olmas› nedeniyle , di¤erlerini
olumsuz bir flekilde
etkileyecek bir tercihte
bulunmas›d›r.
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Ahlaki tehlike: Bir
al›flveriflte taraflardan
birinin, di¤erinden gizli bir
biçimde ve di¤erine maliyet
yükleyecek biçimde
davran›fllar›n›
de¤ifltirmesidir.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

M A K A L EM A K A L E

9



Kredi tay›nlamas›n›n ekonomi politikas› arac› olarak kullan›lmas› da mümkün-
dür. Bu tür kredi tay›nlamas›, merkez bankas›n›n ticari bankalara ve di¤er kredi
kurumlar›na verdi¤i kredilerini s›n›rlama bask›s›yla ortaya ç›kar. Bu durumda, ban-
kalar›n bir dönemdeki kredilerini, örne¤in %5’ten fazla, art›rmalar›na izin verilmez.
Böyle bir kredi s›n›rlamas›, ekonominin genifllemesine beklenmedik flekilde son
verebilir. Ekonominin daralma dönemlerinde ise kredi tay›nlamas›n›n gevfletilerek
genifllemenin sa¤lanmas›na çal›fl›l›r. Bankalar›n müflterilerin borçlanmalar› üzerin-
deki s›n›rlama koymas› halinde firmalar ve hanehalklar› harcamalar›n› finanse ede-
meyece¤inden harcamalar düflecektir. Aksine krediler üzerindeki s›n›rlamalar›n
gevfletilmesi firmalar›n yat›r›m harcamalar›n›, hanehalklar›n›n da dayan›kl› tüketim
mallar›na olan harcamalar›n› art›racak ve buna ba¤l› olarak talep ve has›lay› can-
land›racakt›r.

Kredi Tay›nlamas›, Yat›r›mlar ve ‹ç Finansman Kaynaklar›
fiimdi de kredi tay›nlamas›n›n ve di¤er sermaye piyasas› aksakl›klar›n›n yat›r›mlar
aç›s›ndan hangi sonuçlara yol açabilece¤ine bakal›m. 

Kredi tay›nlamas› ve istendi¤i biçimde fon bulma imkânlar›n› s›n›rlayan ya da
ortadan kald›ran di¤er sermaye piyasas› aksakl›klar›n›n varl›¤›, para politikas›n›n
ekonomiyi etkilemesinde faiz oranlar›n›n de¤iflimi d›fl›nda ikinci bir yol açmakta-
d›r. Standart yat›r›m teorilerinde bireylerin ve firmalar›n yat›r›mlar›n› finanse ede-
bilmek için piyasada geçerli faiz oran› üzerinden serbestçe borçlanabildiklerini
varsayarlar. Bu durumda yat›r›mlar›n getirisi faiz oran› ile amortisman oran›n›n
toplam›ndan büyük oldu¤u müddetçe yat›r›mlara devam etmek ekonomik birim-
ler aç›s›ndan kârl› olmaktad›r. Ne var ki uygulamada hanehalklar› ve firmalar, kâr-
l›l›¤›ndan emin olsalar bile yat›r›mlar›n› finanse etmek için gerekli olan krediyi her
zaman elde edemeyebilirler. E¤er sermaye piyasas› etkin çal›flm›yorsa yani firma-
lar için yeterli kredi yoksa yat›r›mlar›n miktar› yaln›zca faiz oran›na ve yat›r›mlar›n
karl›l›¤›na de¤il, ayn› zamanda yat›r›labilir fonlar›n varl›¤›na da ba¤l› olacakt›r. 

Kredi tay›nlamas›n›n ve sermaye piyasalar›ndaki aksakl›klar›n yat›r›mlar aç›s›n-
dan yol açt›¤› sonuçlar› flöylece özetlemek mümkündür: ‹lk olarak bankalar›n asi-
metrik bilgilenme nedeniyle yaflad›klar› sorunlara çözüm olarak uygulad›klar› yön-
temler d›fl finansman maliyetlerini yükselterek yat›r›mlar›n azalmas›na yol açmak-
tad›r. Bunun bir sonucu olarak cari ve gelecekte beklenen has›la ve faiz oranlar›
ile yat›r›mlar aras›ndaki iliflki zay›flamaktad›r. Sermaye piyasalar›n›n aksamadan
çal›flmas› durumunda has›ladaki de¤iflmeler gelecekteki karl›l›¤a iliflkin beklentiler
kanal›yla yat›r›mlar› etkileyecektir. Sermaye piyasas› aksakl›klar› ise has›ladaki de-
¤iflmelerin firmalar›n cari karlar›n› etkileyerek iç finansman kaynaklar›n› art›rma
olanaklar›n› etkilemek suretiyle yat›r›mlar ile has›ladaki de¤iflmeler aras›ndaki et-
kileflimde ikinci bir kanal açmaktad›r. Benzer biçimde faiz oran›ndaki de¤iflmeler
yaln›zca geleneksel olarak varsay›lan yollardan de¤il, ayn› zamanda kredi buluna-
bilirli¤ini ve kredi maliyetlerini baflka yollardan etkileyerek yat›r›mlar üzerinde et-
kili olmaktad›r.

‹kinci olarak kredi tay›nlamas› ve di¤er sermaye piyasas› aksakl›klar›n›n varl›¤›
durumunda giriflimcinin serveti, ortalama vergi oran› gibi çeflitli de¤iflkenler de ya-
t›r›mlar üzerinde etkili hâle gelmektedir. Bu durumda bir projenin hayata geçirilme-
si, yat›r›mdan beklenen getiriye ve giriflimcinin servetine ba¤l› olmaktad›r. Dolay›-
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fiayet sermaye piyasas› etkin
çal›flm›yorsa yani firmalar
için yeterli kredi yoksa
yat›r›mlar›n miktar› yaln›zca
faiz oran›na ve yat›r›mlar›n
karl›l›¤›na de¤il, ayn›
zamanda yat›r›labilir
fonlar›n varl›¤›na da ba¤l›
olacakt›r. 



s›yla beklenen karl›l›¤› daha düflük olan bir proje, yaln›zca giriflimcisinin servetinin
yeterlili¤i nedeniyle, daha kârl› fakat yeterli serveti olmayan bir giriflimcinin planla-
d›¤› bir yat›r›m projesinin önüne geçecektir. Ortalama vergi oran› ise firmalar›n iç
kaynak oluflturma olanaklar›n› s›n›rlayarak yat›r›mlar üzerinde etkili olmaktad›r.

Kredi tay›nlamas› durumunda firmalar›n yat›r›mlar›n› finanse etti¤i en önemli
kaynak da¤›t›lmam›fl karlar olmaktad›r. Özellikle küçük firmalar aç›s›ndan d›fl kay-
nak bulmalar› daha güç oldu¤undan iç finansman kaynaklar› daha bir önem ka-
zanmaktad›r. Ancak yaln›zca küçük firmalar de¤il her büyüklükteki firma kârlar›n›
yeniden yat›r›ma yönlendirmekte ve bankalardan ve sermaye piyasalar›ndan sa¤-
lanan fonlar›n kullan›m› s›n›rl› kalmaktad›r. Bunlar firmalar›n kazançlar› ile varl›k-
lar›n› ve yükümlülüklerini gösteren bilançolar› aras›nda yak›n bir iliflki oldu¤unu
vurgulamaktad›r. fiayet firmalar ihtiyaç duyduklar› anda d›fl kaynaklardan fon te-
min edemezlerse ellerindeki varl›klar›n miktar› yat›r›m imkân›n› belirleyecektir. Bu
durum firman›n bilanço yap›s›n›n da yat›r›m tercihlerinde sermaye maliyeti kadar
önemli bir unsur oldu¤unu ima etmektedir.

Üçüncü olarak finansal sistemin bizzat kendisi yat›r›mlar üzerinde etkili olabil-
mektedir. Kredi taleplerini de¤erlendirme maliyetlerinin varl›¤› ve bu de¤erleme-
nin etkinli¤i yat›r›mlar› önemli biçimde etkileyebilmektedir.
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Keynesyen tüketim ve tasarruf fonksiyonlar›n›

ifade etmek

Tüketimin ‘Mutlak Gelir Hipotezi’ olarak da ad-
land›r›lan Keynesyen tüketim fonksiyonu, cari
dönem tüketimini; cari dönem harcanabilir geli-
rinin do¤rusal bir fonksiyonu olarak tan›mlar.
Buna göre, gelir düzeyi artt›kça tüketim de artar.
Benzer biçimde, tasarruflarla harcanabilir gelir
aras›ndaki iliflki tasarruf fonksiyonu olarak ta-
n›mlan›r. Tasarruf gelirin tüketilmeyen k›sm› ola-
rak tan›mland›¤› için, tüketim fonksiyonundan
hareketle, tasarruf fonksiyonu elde edilebilir.

Zamanlararas› optimizasyon modeli ve Keynes

sonras› gelifltirilen tüketim teorilerini aç›klamak

zamanlararas› Optimizasyon Modeli kullan›larak
hem bireylerin tüketim ve tasarruf kararlar›n› nas›l
ald›klar› hem de tüketicilerin çeflitli k›s›tlar alt›nda
davran›fllar›n› nas›l flekillendirdikleri analiz edilir.
Bu çerçevede, tüketicinin toplam gelirini her iki
dönemdeki tüketim harcamalar›na kanalize eder-
ken kendisine en yüksek fayday› sa¤layacak bir
tercih oluflturaca¤› iddia edilir. Modelin farkl› bi-
çimlerde yorumlanmas› ile oluflturulan ve Keynes
sonras› tüketim teorileri olarak adland›r›lan Ya-
flam Boyu Gelir Hipotezi, Sürekli Gelir Hipotezi
ve Nispi Gelir Hipotezi ile de bireylerin tüketim
davran›fllar› analiz edilmeye çal›fl›lmaktad›r.

Yat›r›m kavram›n› tan›mlamak ve çeflitli yat›r›m

teorilerini aç›klamak

Bir ekonomide sermaye sto¤una yap›lan net ek-
lemeler yat›r›m olarak adland›r›l›r. Yat›r›mlar, sa-
bit sermaye yat›r›mlar›, konut ve stok yat›r›mlar›
olmak üzere üç bileflenden oluflur. Yat›r›m dav-
ran›fllar›n› aç›klamak amac›yla, Neo-Klasik Mo-
del, H›zland›ran Modeli ve Tobin’in q teorisi kul-
lan›lmaktad›r.

Özet

1
N
A M A Ç

2
N
A M A Ç

3
N
A M A Ç
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1. Keynesyen tüketim fonksiyonu çerçevesinde marji-
nal ve ortalama tüketim e¤ilimleri için afla¤›daki seçe-
neklerden hangisinde verilmifltir?

a. APC = MPC + C
–
/Y

b. APC = MPC + Y
c. APC = MPC + C

–

d. APC = MPC + C
e. APC = MPC

2. Zamanlararas› Bütçe k›s›t› için e¤im afla¤›dakilerden
hangisine eflittir?

a. (1 + c)
b. (1 + s)
c. (1+i)
d. (s+c)
e. (i+c)

3. Zamanlararas› optimizasyon modelinde fayda mak-
simizasyonu koflulu afla¤›daki seçeneklerden hangisin-
de verilmifltir? 

a. MRSC2C1 = (1+i)
b. MRSC2C1 = (1+c)
c. MRSC2C1 = (1+s)
d. MRSC2C1 = (c+s)
e. MRSC2C1 = (i+c)

4. Tüketim bafllang›çta k›sa ve uzun dönem tüketim
fonksiyonlar›n›n kesiflti¤i bir noktada iken, sürekli geli-
rin azalmas› durumunda afla¤›daki seçeneklerden han-
gisi gerçekleflir?

a. K›sa dönem tüketim düzeyi uzun döneme k›-
yasla daha çok düfler.

b. K›sa dönem tüketim düzeyi uzun döneme k›-
yasla daha çok artar.

c. K›sa dönem tüketim düzeyi uzun döneme k›-
yasla daha az artar.

d. K›sa dönem tüketim düzeyi uzun döneme k›-
yasla daha az düfler.

e. K›sa dönem tüketim fonksiyonu yukar› kayar.

5. Bireylerin tüketim düzeylerinin büyük ölçüde yafla-
d›klar› toplumsal çerçeveden etkilendi¤ini ileri süren
hipotez afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Sürekli gelir
b. Cari gelir
c. Yaflam boyu gelir
d. Nominal gelir
e. Nispi gelir

6. Hangi tüketim teorileri k›sa ve uzun dönem tüketim
fonksiyonlar› ay›r›m› yaparlar?

a. Nispi gelir ve Sürekli gelir
b. Yaflam boyu gelir ve Sürekli gelir
c. Yaflam boyu gelir ve Nispi gelir
d. Yaflam boyu gelir ve Cari gelir
e. Yaflam boyu gelir ve Nominal gelir

7. Afla¤›daki seçeneklerden hangisi makroekonomik
anlamda yat›r›m olarak de¤erlendirilmez?

a. Konut
b. Hisse senedi sat›n al›m›
c. Mamul Stoklar›
d. Yar› mamul ve hammadde stoklar›
e. Sabit Sermaye

8. Afla¤›dakilerden hangisi sermayenin marjinal verim-
lili¤i reel sermaye maliyetinden düflük oldu¤unda fir-
man›n durumunu gösterir?

a. Sermaye girdisini optimum düzeyde kullanm›flt›r.
b. Sermaye girdisini artt›rmal›d›r.
c. Sermaye girdisini önce artt›r›p sonra azaltmal›d›r.
d. Sermaye girdisini azaltmal›d›r.
e. Sermaye girdisini önce azalt›p sonra artt›rmal›d›r.

9. Sermaye has›la katsay›s› v* =2 oldu¤unda 10 birim-
lik has›la art›fl› net yat›r›m› nas›l etkiler?

a. 20 birim artt›r›r 
b. 5 birim artt›r›r 
c. 5 birim azalt›r 
d. 20 birim azalt›r
e. Etkilemez

10. Ölçe¤e göre azalan getiri durumunda marjinal q ile
Ortalama q aras›ndaki iliflki afla¤›daki hangi seçenekte
do¤ru olarak verilmifltir?

a. Ortalama q = Marjinal q
b. Ortalama q < Marjinal q
c. Ortalama q = 0 = Marjinal q
d. Ortalama q > toplam sermaye maliyeti
e. Ortalama q > Marjinal q

Kendimizi S›nayal›m
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Keynesyen Tüketim ve Ta-
sarruf Fonksiyonlar›” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Zamanlararas› Bütçe K›s›t›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tüketim Karar›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “K›sa ve Uzun Dönem Mar-
jinal Tüketim E¤ilimleri” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Nispi Gelir Hipotezi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

6. a Yan›t›n›z  yanl›fl ise “Nispi Gelir Hipotezi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yat›r›m” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sermaye Talebi ve Opti-
mum ya da Sermaye Stoku” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Has›ladaki De¤iflmeler ve
Yat›r›m Düzeyi” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sabit Sermaye Yat›r›mlar›:
Tobin’in q Teorisi” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

APC, harcanabilir gelirin tüketime oran› oldu¤u için,
MPC’den C0/YD kadar daha büyüktür.

S›ra Sizde 2

Hay›r. Keynesyen tüketim fonksiyonunda tüketim cari
gelire ba¤l› iken zamanlararas› optimizasyon modelin-
de ayr›ca gelecekteki gelirden de etkilenir.

S›ra Sizde 3

Tasarruflar ile servetlerini artt›rarak menfi(eksi) tasarruf
durumunda ise servetlerini kullanarak.

S›ra Sizde 4

Bireyler gelirlerindeki de¤iflmelerin, sürekli mi yoksa
geçici mi oldu¤unu anlayana kadar tüketimlerini de¤ifl-
tirmedikleri için tüketimleri istikrarl›d›r.

S›ra Sizde 5

Sürekli gelirin marjinal tüketim e¤ilimi c; k›sa dönem
marjinal tüketim e¤ilimi ise cθ d›r ve θ da 0 ile 1 aras›n-
da bir oran oldu¤u için c’den küçüktür.

S›ra Sizde 6

Hay›r. Çünkü ekonominin net sermaye stokunda bir ar-
t›fl olmaz.

S›ra Sizde 7

Evet. Her iki teoride de kurulu sermayeden beklenen
karlar yat›r›m kararlar›nda önemlidir.

S›ra Sizde 8

Kredi piyasas›nda ters seçim olgusu, krediyi en ›srarl›
biçimde talep edenlerin krediyi geri ödeyememe riski-
nin en yüksek oldu¤u kifliler olmas›ndan kaynaklan-
maktad›r.

S›ra Sizde 9

Bu sorunlardan kurtulabilmek için bankalar kredi talep
eden firmalar› yak›n izlemeye alarak finansal durumlar›-
n› ve güvenilirliklerini anlamaya çal›flman›n yan›nda
müflterileriyle uzun dönemli iliflkiler kurmak, krediler
karfl›l›¤›nda ipotek talep etmek gibi çözümler gelifltir-
mifllerdir. Kredi tay›nlamas› da bu çözümlerden birisidir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Paran›n ifllevlerini ve özelliklerini s›ralayabilecek,
Paray› tan›mlayabilecek ve para miktar›n›n ölçülmesinde kullan›lan yakla-
fl›mlar› ifade edebilecek,
Para arz›n›n belirlenmesi ve ço¤altan› aç›klayabilecek, 
Para talebi teorilerini aç›klayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• Paran›n ‹fllevleri
• Para Türleri
• Para Arz› 
• Para Ço¤altan›

• Para Talebi
• Klasik Miktar Teorisi
• Likidite Tercihleri Teorisi

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N

N
N

Makro ‹ktisat Para, Para Arz› ve
Talebi

• G‹R‹fi
• PARANIN ‹fiLEVLER‹ VE PARA

TÜRLER‹
• PARANIN TANIMI VE ÖLÇÜLMES‹
• PARA ARZININ BEL‹RLENMES‹ VE

PARA ÇO⁄ALTANI
• PARA TALEB‹
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G‹R‹fi
Bu ünitede paray› tan›mlayarak, ekonomideki rolünü aç›klayaca¤›z. Toplumda
hemen herkes paran›n kullan›m›n› kabul eder. Faturalar›m›z› parayla öderiz veya
parayla ödemesini bekleriz. Fiyatlar›, gelirleri ve hatta reel GSY‹H’y› bile parasal
terimlerle karfl›laflt›r›r›z. Mal ve hizmet al›m ve sat›mlar›nda ya da borçlar›n geri
ödenmesinde genel olarak kabul gören her fley para olarak tan›mlan›r. Bir fleyin
para olarak görev üstlenmesinde en önemli etken, insanlar›n para olarak kullan-
d›klar› araca güvenmeleri ve bu arac› ödemelerde kullanabilmeleridir. Gerçekte
para nedir ve ekonomide ne tür fonksiyonlar› yerine getirir? Bankalar nas›l para
yarat›r ve neden bireyler de ayn› fleyi yapamazlar? Yine para arz› ile birlikte para
talebini de dikkate alarak, denge faiz oran›n›n nas›l belirlendi¤ini ve bunlar›n eko-
nomiyi nas›l yönlendirdi¤ini ö¤reneceksiniz. Bir baflka önemli konu olarak da
devletin ba¤›ms›z bir kurumu olarak para arz›n› düzenleyen ve bankac›l›k siste-
miyle ilgili öteki görevleri yerine getiren merkez bankac›l›¤› konusunda bilgi sahi-
bi olacaks›n›z. 

PARANIN ‹fiLEVLER‹ VE PARA TÜRLER‹

Paran›n ‹fllevleri
Paran›n dört geleneksel ifllevi vard›r. Bunlar›n birincisi paran›n bir mübadele (de-
¤iflim) arac› olmas›d›r. Di¤erleri paran›n de¤er muhafaza (saklama) arac› olmas›,
hesap birimi olmas› ve gelecekteki ödemelerde standart olmas›d›r. Bu üç ifllev esa-
sen paran›n birinci ifllevine, ödeme arac› olmas›na ba¤l›d›r.

Para Bir Mübadele (De¤iflim) Arac›d›r
Paran›n kullan›lmad›¤› bir takas ekonomisinde bir mübadelenin iki taraf›nda da
mal ve/veya hizmetler bulunmal›d›r. Bunun yol açaca¤› say›s›z problemler vard›r.
Örne¤in saç›n› kestirmek isteyen bir ekonomist kendisinden ekonomi dersi almak
isteyen bir berber bulmal›d›r; birtak›m elbiseye ihtiyac› olan bir tiyatrocu ancak ti-
yatro izlemek isteyen bir terzi bulabilirse bu ihtiyac›n› giderebilecektir. Anlafl›la-
ca¤› gibi bir mübadele arac› olmaks›z›n modern ekonomilerin ifllemesi mümkün
de¤ildir.
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Para bir mübadele arac› olarak ihtiyaçlar›n karfl›l›kl› uyuflmas› zorunlulu¤unu
ortadan kald›rmakta ve dolayl› ifllemlere olanak vermektedir. Paran›n kullan›m› ile
mal ve hizmetlerin de¤iflimi için harcanan zaman, emek ve çaba olarak adland›r›-
lan ifllem maliyeti ortadan kalkmakta ve ekonomik etkinlik artmaktad›r. Böylece
yukar›daki örnekte bahsedilen ekonomist, ekonomi ö¤renmek isteyen herhangi
bir kifliye ders verip karfl›l›¤›nda para alacak ve bu parayla diledi¤i berbere gidip
t›rafl olabilecektir.

Para Bir De¤er Muhafaza (Saklama) Arac›d›r
Bir de¤er (servet) saklama arac›, de¤erini zaman içerisinde koruyan herhangi bir
varl›kt›r. Bir de¤er saklama vas›tas›na sahip olan bir flah›s bunu gelecekte bir fley
almak istedi¤inde kullanabilir. Zaten de¤er saklama arac› olmayan bir varl›k mü-
badele arac› olarak kullan›lmas› pek mümkün de¤ildir. Örne¤in dondurmay› (buz-
dolab›n›n olmad›¤› bir ortamda) para olarak kullanmaya kalksayd›k kimse para
(dondurma) karfl›l›¤›nda mallar›n› satmayacakt› çünkü bu para h›zl› flekilde eriye-
ce¤inden de¤er saklama arac› olarak kullan›lamayacakt›. Bu nedenle dondurma
mübadele arac› olarak da kullan›lamaz. Para d›fl›nda de¤er saklama arac› olarak
kullan›labilecek pek çok varl›klar da mevcuttur: Tahviller, gayrimenkullar vs.

Para Hesap Birimi ya da De¤er Standard›d›r
Hesap birimi fiyatlar›n üzerinden tespit edildi¤i ve muhasebe kay›tlar›na esas al›-
nan birimdir. Fiyatlar Türk liras› üzerinden tespit edildi¤i gibi para stoku da Türk
liras› cinsinden hesaplan›r. Hemen her zaman para birimi hesap birimi olarak da
kullan›l›r ancak bu zorunlu de¤ildir. Örne¤in yüksek enflasyonun hüküm sürdü¤ü
bir ülkede hesap birimi olarak yabanc› bir ülkenin paras› ($, ) gibi) kullan›labilir,
ki bu olgu para ikamesinin bir aflamas›d›r. Burada hesap birimi farkl› olsa bile mil-
li para ödeme arac› olma vasf›n› korur. Para ikamesi bunun da ötesinde milli pa-
ran›n her türlü ifllevinin yabanc› paralara devredilmesine kadar genifl içeri¤i olan
bir kavramd›r.

Para Ertelenmifl Ödemeler ‹çin Standart Oluflturur
Para gelecekteki ya da ertelenmifl ödemeler için bir standart olarak kullan›l›r. Üc-
ret sözleflmeleri gibi uzun dönemli ifllemlerde para birimi esas al›nacakt›r. fiimdi
al›nan ve 5-10 y›l sonra ödenecek krediler Türk liras› üzerinden ödenecektir. Ge-
lecekteki ödemelerde tek standart para de¤ildir; baflka fleyler de esas al›nabilir. Ör-
ne¤in, ücretler fiyat düzeyine endekslenebilir. Bu ifllev paran›n genellikle ifa etti¤i
ama yerine getirmek zorunda da olmad›¤› ifllevlerdir. De¤er saklama arac› olma ifl-
levine paran›n da sahip olmas› zorunlu olmakla birlikte baflka varl›klar da ayn› gö-
revi para ile birlikte ifa edebilmektedirler.

Paran›n ifllevleri konusunda bir kez daha vurgulamak istedi¤imiz nokta müba-
delelerde genel kabul gören her fleyin para olabilece¤idir. Geçmiflte deniz kabuk-
lar› gibi basit mallar, sonra metal külçe ve sikkeler, alt›n ve gümüfl üzerinde bir ta-
lep hakk›n› temsil eden kâ¤›tlar (banknot) para olarak kullan›ld›¤› gibi son aflama-
da da kâ¤›t paralar ve banka hesaplar› üzerine yaz›lan çekler, bu hesaplara girme-
yi mümkün k›lan elektronik kartlar para olarak kullan›l›r olmufltur. Para s›rf baflka-
lar› taraf›ndan ödemelerde kabul edilece¤i inanc›yla insanlar taraf›ndan kabul gör-
mektedir. Bu nedenle yap›ld›¤› maddenin niteli¤i ne olursa olsun böyle insanlar›n
güvenini sa¤layan her fleyin para olarak kabul edilmesi gerekir.
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Paran›n ifllevleri nelerdir?

Paran›n Özellikleri
Bir varl›¤›n para olarak kullan›labilmesi için baz› özellikleri tafl›mas› gerekir. Bun-
lar tafl›nabilirlik, dayan›kl›l›k, bölünebilirlik, standardizasyon ve alg›lanabilirliktir. 

Tafl›nabilirlik, farkl› yerlerde al›fl-verifl yapmak isteyenlerin bunu yapabilmeleri
için paray› kolayl›kla transfer edebilmeleridir. Bu mümkün olmazsa paran›n yay-
g›nl›k kazanmas› mümkün olmaz. 

Fiziksel varl›k olarak dayan›kl›l›¤› olmayan bir varl›¤›n para olarak kullan›lma-
s› mümkün olmaz. Böylesi bir varl›k bozuldukça de¤erini yitirecektir. Örne¤in yu-
kar›da bahsedildi¤i üzere dondurman›n para olarak kullan›lmas› düflünülemez. Ya
da dökme demirden bir para zamanla paslanacak ve de¤erini koruyamayacakt›r.

Paran›n farkl› miktarlardaki mallar›n sat›n al›nabilmesi için parçalara ayr›labil-
mesi, yani bölünebilir olmas› gerekir. Zaman içinde deniz kabuklar›n›n para ola-
rak kullan›ld›¤› olmufltur ancak bunlar›n istendi¤i biçimde parçalanmas› güçtür.

Para olarak kullan›lan varl›¤›n standart olmas›, yani kalite farkl›l›¤›n›n olmama-
s› ve fiziksel olarak ay›rt edilebilir olmamas› gerekir. Böylece al›flverifllerde insan-
lar›n ödedikleri ve ald›klar› bedeller konusunda flüphesi ortadan kalkacakt›r. Ör-
ne¤in tütünün para olarak kullan›lmas› durumunda, farkl› kalitede tütünler oldu-
¤u için insanlar›n belli bir miktardaki tütünün de¤eri konusunda uyuflmalar› güç
olacakt›r.

Para kolayca alg›lanabilmelidir. Yani insanlar karfl›laflt›klar› bir paran›n gerçek
mi, yoksa sahte mi oldu¤unu kolayca anlayabilmelidir.

Modern toplumlarda para genellikle madeni paralar, kâ¤›t paralar ve üzerine
çek yaz›labilen hesaplardan oluflmaktad›r. Bunlar›n üçü de paran›n yukar›daki
befl özelli¤ini de tafl›maktad›rlar. Tarihte ço¤u zaman gümüfl ve alt›n gibi maden-
ler para olarak kullan›lm›fllard›r. Alt›n ve gümüfl dayan›kl›, tafl›nabilir, bölünebilir,
strandardize edilebilir ve alg›lanabilir varl›klar oldu¤undan uzun süre para olarak
kullan›labilmifllerdir.

Paran›n özellikleri nelerdir?

Paran›n Geliflimi ve Fiat (‹tibari) Para Sistemi
Pek çok farkl› fleyin para olarak kullan›labilece¤ini ve tarihte de gerçekten kulla-
n›lm›fl oldu¤unu biliyoruz. Paran›n kullan›lmaya bafllamas›, insanlar›n takas›n zor-
luklar›n› fark etmeleriyle birlikte ortaya ç›km›flt›r. ‹lk önce neyin para olarak kulla-
n›ld›¤› bilinmemekle birlikte, metal paran›n -ki bu genel olarak alt›n ve gümüfltür-
ilk olarak MÖ 2000 y›llar›nda ortaya ç›kt›¤› san›lmaktad›r. Standardizasyonun olufl-
turulmad›¤› dönemde para olarak kullan›lan metaller, al›n›p verilirken tart›lmakta
ve safl›klar› kontrol edilmekte idi. Tart› problemi MÖ yedinci yüzy›lda Yunanis-
tan’da gümüfl sikkelerin kullan›lmaya bafllamas› ve bunun yayg›nl›k kazanmas› ile
ortadan kalkm›flt›r. Alt›n ve gümüfl sikkelerin para olarak birlikte kullan›lmas› Ro-
ma ‹mparatorlu¤u döneminde bafllam›flt›r. Uzunca bir süre alt›n ve gümüfl müba-
delelerde kullan›lan bafll›ca araç olmufl, di¤er metaller de baz› yerlerde küçük öde-
meler için kullan›lm›flt›r.

Kâ¤›t para daha önceleri de kullan›lm›fl olmakla birlikte 18. yüzy›lda yayg›nl›k
kazanmaya bafllam›flt›r. Banknot olarak adland›r›lan ve bankalarca ihraç edilen bu
dönemdeki kâ¤›t paralar temsili parad›r. Yani bu kâ¤›tlar› elinde bulundurana, kâ-
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¤›d› ç›karan bankalar, üzerinde yazan miktarda alt›n veya gümüflü ödemeyi taah-
hüt etmektedirler. Bu paralar temsili paralard›r. Önceleri özel bankalar banknot ih-
raç ederken zamanla devletin banknot ihrac›ndaki rolü artm›flt›r.

Zaman içinde devletler para ihraç etme yetkisini tekeline alm›fl ve paran›n alt›-
na çevrilebilirli¤ine son verilmifltir. Yaln›zca devletin para oldu¤unu belirten bir
ibaresine dayanan kâ¤›t paralara fiat (itibari) para denmektedir. Buna karfl›l›k biza-
tihi de¤eri olan paralara mal para ad› verilmektedir. Örne¤in alt›n sikkeler ya da
para olarak kullan›ld›¤› dönemde tah›llar mal paraya örnektir. Bunlar para olarak
kullan›lmasalar da kendilerinin bir de¤eri vard›r.

Varl›k ya da mal olarak de¤eri, kullan›m de¤erinin çok alt›nda olan paralar fiat
parad›r. Fiat para sisteminde paran›n, para olma d›fl›nda (mal olarak) bir de¤eri
yoktur veya çok azd›r. Örne¤in bas›m maliyeti üç lira olan buna karfl›l›k para ola-
rak de¤eri elli lira olan bir para fiat parad›r. Fiat para, hükümetler ve merkez ban-
kalar›nca ya da mevduat kurulufllar›nca ç›kar›labilir.

Fiat Paran›n Güvencesi Nedir?
Alt›na çevrilebilir banknot sisteminde, banknotu onu ihraç eden bankaya getiren
kifliye banka, banknotun üzerinde belirtilen miktarda alt›n› vermek durumundad›r.
Yani bu sistemde piyasada dolaflan kâ¤›tlar, üzerinde yaz›l› olan miktardaki alt›n›
temsil etmekte ve asl›nda mübadeleler alt›n karfl›l›¤›nda yap›lm›fl olmaktad›r. Oy-
sa günümüzün kâ¤›t para sisteminde bu flekilde bir alt›n garantisi yoktur. Kâ¤›t pa-
ralar›n kullan›lmas› tamamen güvene dayal›d›r. ‹nsanlar, paran›n baflkalar›nca üze-
rinde yaz›l› olan de¤erden kabul edilip, karfl›l›¤›nda istedikleri mallar› elde edebi-
leceklerine güvendikleri için kâ¤›t paralar› kabul etmektedir.

Paran›n al›flverifllerde kabul edilmesini sa¤layan bir di¤er unsur da de¤erinin ya
da sat›n alma gücünün tahmin edilebilmesidir. Bunun için belli bir miktardaki pa-
ran›n sat›n alabilece¤i mal miktar› s›kça ve büyük ölçüde de¤iflmemelidir. Bu ba¤-
lamda paran›n di¤er mal ve hizmetlerden pek bir fark› yoktur. Paran›n de¤erini de
para arz› ve para talebi belirleyecektir. Bir liran›n sat›fl de¤eri, onu elde edebilmek
için vazgeçilen fleydir, ki bu bir mal veya hizmetin belli bir miktar›d›r ve bu bir li-
ran›n sat›n alma gücünün ölçüsüdür.

Paran›n de¤eri ya da sat›n alma gücü fiyat düzeyi ile ters orant›l› olarak de¤iflir.
Bu nedenle fiyat düzeyinin yükselifli ne kadar h›zl› ise paran›n sat›n alma gücün-
deki azalma da o ölçüde h›zl› olacakt›r. Paran›n de¤eri y›ldan y›la azalsa da para-
n›n mübadelelerde kullan›lmas› yararl›l›¤›n› koruyacakt›r. Yani enflasyon dönem-
lerinde bile paran›n gelecekteki de¤eri yaklafl›k tahmin edilebiliyorsa örne¤in y›l-
l›k enflasyon oran› %50 civar›nda ise insanlar bugünkü bir liran›n gelecek y›l bu-
günkü 66 kuruflun sat›n alma gücüne sahip olaca¤›n› tahmin edebiliyorlarsa al›fl-
verifllerde paran›n kullan›lmas› sorun yaratmaz ve insanlar satt›klar› mallar karfl›l›-
¤›nda para almay› reddetmezler.

PARANIN TANIMI VE ÖLÇÜLMES‹
Paran›n miktar› ve bunun büyüme h›z› önemli ekonomik de¤iflkenleri etkileyebil-
di¤i için bunlar ulusal ekonomik amaçlara ulafl›lmas›nda da etkili olacakt›r. Ekono-
minin istihdam düzeyi, fiyat düzeyinin istikrar›, ekonominin büyüme h›z› ve ulus-
lararas› ödemelerin dengesi do¤rudan veya dolayl› olarak para miktar› ile ve para-
sal büyüme ile iliflkilidir. Dahas› an›lan de¤iflkenler ile para aras›ndaki iliflkiler k›-
sa ve uzun dönemde farkl›laflabilmektedir. Bu nedenle optimum para stoku ve op-
timum parasal büyüme, bu say›lan amaçlara ulafl›lmas›na katk›da bulunan de¤er-
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lerdir. Bu yüzden paran›n tan›mlanmas› ve ölçülmesi büyük önem tafl›maktad›r.
Tan›m ve ölçüm konusu gayet aç›k görünse de gerçek öyle de¤ildir ve burada da
pek çok alternatif tan›m ve ölçüm söz konusudur.

Para miktar›n›n ölçülmesinde iki temel yaklafl›m vard›r: Muamele (ifllem) yak-
lafl›m› ve likidite yaklafl›m›. Muamele yaklafl›m›nda paran›n ödeme arac› olma iflle-
vine önem verilirken likidite yaklafl›m›nda paran›n de¤er saklama arac› olma iflle-
vi ön plana ç›kmaktad›r.

Para miktar›n›n ölçülmesindeki iki temel yaklafl›m nelerdir?

Muamele yaklafl›m›n taraftarlar›, paran›n tek varl›k nedeninin, onu insanlar›n ka-
bul etmesi oldu¤unu öne sürmektedirler. Di¤er varl›klar ile para aras›ndaki en önem-
li fark budur. ‹nsanlar bütün varl›klar› de¤er saklama arac› olarak kabul ettikleri hâl-
de, bunlardan ancak pek az› mübadele arac› olarak yayg›n kabul görmektedir.

Paran›n tan›m› ile ilgili bu teorik tercihi verdikten sonra, muamele yaklafl›m›na
göre paray›, insanlar›n mübadele arac› olarak kabul ettikleri varl›klar biçiminde ta-
n›mlayabiliriz. Bu varl›klar, madeni paralar, kâ¤›t paralar ve üzerine çek yaz›labilir
banka hesaplar›n› içermektedir.

Paran›n ölçülmesinde likidite yaklafl›m›, paran›n di¤er tüm varl›klardan daha li-
kit olmas› özelli¤ini ön plana ç›karmaktad›r. Likidite ile anlat›lmak istenen bir var-
l›¤›n istendi¤i anda al›n›p sat›labilmesi, bu ifllemin bilinen bir fiyattan minimum
maliyetle gerçekleflmesidir.

Bu tan›mda paran›n de¤er saklama arac› olma ifllevi a¤›rl›k kazan›rken müba-
dele arac› olma ifllevi ikinci planda kalmaktad›r. Esas›nda her varl›k de¤er saklama
arac›d›r ancak her birinin likitlik derecesi farkl›d›r. Tüm varl›klar› en likitten en az
likit olana do¤ru s›ralamak mümkündür. Bu durumda mübadele yaklafl›m›ndaki
para tan›m›na giren varl›klar en likit varl›klar› olufltururken çeflitli finansal varl›klar
bunlar›n arkas›ndan s›ralanacak, menkuller ve gayrimenkuller de daha az likit var-
l›klar olarak s›ralanacakt›r.

Likidite yaklafl›m›nda likidite derecesi yüksek olan varl›klar da para tan›m›na
dahil edilmektedir. Mübadele tan›m› kapsam›na girmeyen fakat likiditesi yüksek
olan varl›klar “para benzerleri” ya da “paraya yak›n” varl›klar olarak adland›r›l›r.

Merkez Bankas›n›n Para Arz› Tan›mlar›
Para politikalar›n›n planlanmas›nda ve uygulanmas›nda hem muamele hem de li-
kidite yaklafl›m› kullan›lmaktad›r. Bu nedenle merkez bankas› çeflitli para arz› ta-
n›mlar›n› kullanmaktad›r. Bir ekonomide nakit paradan flirket varl›klar› üzerinde
talep hakk› do¤uran araçlara kadar pek çok mali varl›klar vard›r. Bunlardan han-
gilerinin para olarak kabul edildi¤ine ba¤l› olarak dört parasal büyüklük tan›mla-
n›r: Dolafl›mdaki para, M1, M2, M3. 

Dolafl›mdaki para halk›n (ticari bankalar d›fl›ndaki firmalar ile hanehalklar›) el-
lerinde tuttuklar› madeni ve kâ¤›t paralard›r.

Muamele yaklafl›m›n› yans›tan M1 para arz› do¤rudan do¤ruya ve istendi¤i an-
da hiçbir k›s›tlama olmaks›z›n ödemelerde kullan›labilen finansal varl›klar› içerir.
M1’i oluflturan varl›klar likittir. M1, dolafl›mdaki paraya ilave olarak üzerine çek ya-
z›labilen yani ödemelerde do¤rudan kullan›labilen banka hesaplar›n› da içerir.
Bunlar Türk liras› ve yabanc› para cinsinden vadesiz mevduat hesaplar›d›r.

M2, likidite yaklafl›m›na dayanan para arz› tan›m› olup M1’e ilave olarak Türk
liras› ve yabanc› para cinsinden vadeli mevduatlar› da içerir. Bunlar›n mübadele-

914.  Ünite  -  Para,  Para Arz ›  ve  Talebi

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

3
Muamele yaklafl›m›na göre
paray›, insanlar›n mübadele
arac› olarak kabul ettikleri
varl›klar biçiminde
tan›mlayabiliriz.

Dolafl›mdaki para halk›n
(ticari bankalar d›fl›ndaki
firmalar ile hanehalklar›)
ellerinde tuttuklar› madeni
ve kâ¤›t paralard›r.



lerde kullan›labilmesi için vazgeçilen faiz fleklinde bir maliyete katlan›lmas› gerek-
ti¤i gibi istendi¤i anda da bankadan çekilemez.

M3 ise daha genifl bir para stoku tan›m›d›r ve M2’ye ilave olarak insanlar›n ço-
¤u kere göremedi¤i bir k›s›m mali varl›klar› kapsar. Bu mali varl›klar repo hesap-
lar› ve para piyasas› fonlar› (B tipi yat›r›m fonlar›) olarak M3 para arz›na dahil
edilmektedir.

PARA ARZININ BEL‹RLENMES‹ VE PARA ÇO⁄ALTANI
Merkez bankalar› aç›s›ndan para arz›n› kontrol edebilmek oldukça kar›fl›k bir ifltir.
Para arz›n›n belirlenmesi sürecinde merkez bankas› tüm de¤iflkenleri kontrol ede-
bilecek bir durumda de¤ildir. Aksine merkez bankas› parasal taban olarak adlan-
d›rd›¤›m›z ve afla¤›da aç›klayaca¤›m›z bir büyüklü¤ü kontrol edebilecek araçlara
sahiptir. Parasal taban ile para arz› aras›ndaki iliflki de afla¤›da türetece¤imiz para
ço¤altan› arac›l›¤›yla kurulmaktad›r.

Para Arz› Sürecinin Aktörleri
Para arz›n›n belirlenmesi sürecinde üç farkl› oyuncu vard›r:

Merkez Bankas›: Bankac›l›k sisteminin kontrolü ve parasal politikan›n yöneti-
minden sorumlu olan kamu yönetimi birimidir.

Bankalar: Bireyler ve firmalardan mevduat toplayan ve ödünç veren finansal
arac›lar olup ticari bankalar› ve mevduat toplay›p ödünç veren di¤er her türlü ku-
ruluflu içerir.

Banka d›fl› özel sektör: Bankalarda mevduatlar›n› tutan ve bankalardan ödünç
alan hanehalklar› ile firmalardan oluflmaktad›r. Burada zaman zaman kullanaca¤›-
m›z “halk” tabiri banka d›fl› özel sektörü ifade etmektedir.

Para arz›n›n belirlenmesi sürecinin aktörleri kimlerdir?

Analizleri basitlefltirmek için farkl› mevduat türleri aras›ndaki ay›r›m› yok saya-
rak M1, M2 gibi ayr›mlar› ihmal ederek, üzerine çek yaz›labilen tek tür bir mevdu-
at, D, bulundu¤unu varsay›yoruz. Bu durumda para arz› dolafl›mdaki (halk›n elin-
deki) nakit para, Cp ve mevduatlardan oluflacakt›r:

M = Cp + D

Para arz› hem banka d›fl› özel sektörün hem bankalar›n davran›fllar›ndan etki-
lenecektir. Halk›n nakit talebi Cp’yi ve mevduat talebi de D’yi etkileyecektir. Ban-
kalar›n rolü ise mevduatlar›n bankalara yat›r›lmas› ile ortaya ç›kacakt›r. Do¤al ola-
rak merkez bankas› da para arz›n›n belirlenmesinde en önemli rolün sahibidir.
Banka d›fl› özel sektör, bankalar ve merkez bankas› aras›ndaki iliflkiler sonucunda
para arz› belirlenecektir.

Banka Paras›n›n (Kaydi Para) Yarat›lmas› 
Bankalar, mevduatlar ve krediler arac›l›¤›yla para yaratmakta ve ekonominin liki-
ditesini art›rmaktad›r. Öyle ki ekonomideki ödeme araçlar› stokunun büyük bir
k›sm›n› merkez bankas› de¤il bankalar sa¤lamaktad›r. fiimdi bunun nas›l gerçek-
leflti¤ini ortaya koyaca¤›z.

‹lk olarak bankalar›n bulunmad›¤› bir ekonomide para arz› sürecinin iflleyiflini
düflünelim. Bankalar olmad›¤› için merkez bankas›n›n ç›kard›¤› tüm paralar halk
taraf›ndan elde tutulacakt›r. ‹nsanlar her türlü ödemelerini nakit kullanarak yapa-
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cakt›r. Bu durumda para arz› yaln›zca dolafl›mdaki paradan, Cp, ibarettir ve merkez
bankas› taraf›ndan tam olarak kontrol edilebilmektedir.

Ekonomideki para miktar›n›n T1000 oldu¤unu varsayarak para arz› ile ilgili tar-
t›flmam›z› sürdürelim. T1000 tutar›ndaki dolafl›mdaki para nakit olarak halk›n elin-
de bulunmaktad›r ve halk›n finansal varl›klar› T1000’dir. 

%100 Rezerv Bankac›l›¤›
fiimdi bankalar›n bulundu¤u, ancak kredinin olmad›¤› bir sistemi ele alal›m. Halk
paras›n› bankalara yat›rmakta, tüm ödemeler çek arac›l›¤›yla yap›lmakta, ancak
mevduatlara bir faiz verilmemektedir. Bankalar, kendilerine yat›r›lan mevduatlar›
kasas›nda bekletmektedir. Bu flekilde yat›r›lan mevduatlar›n kredi olarak kulland›-
r›lmayan k›sm› rezerv olarak adland›r›lacakt›r. Bu sistemde rezerv oran› %100’dür.
Halk paras›n› bankalara yaln›zca emniyet sa¤lamak ve nakit tafl›ma zahmetinden
kurtulmak için yat›rmaktad›r. Bankalar da bu hizmetleri karfl›l›¤›nda belli bir ko-
misyon almaktad›r.

Bu sistemde ekonomideki tüm para bankalarda durmakta ve para arz› yine
T1000 olmaktad›r. Halk›n elindeki nakit T1000 azalm›fl, buna karfl›l›k banka mev-
duatlar› T1000 artm›fl, dolafl›mdaki para ile mevduatlar›n toplam› (Cp+D) olarak ta-
n›mlanan para arz›, tüm paran›n nakit olarak halk›n elinde tutuldu¤u önceki duru-
ma göre de¤iflmeden kalm›flt›r.

%100 rezerv bankac›l›¤›nda bankac›l›k sisteminin para arz› üzerinde bir etkisi
olmamaktad›r. Para arz› yine merkez bankas›n›n ç›kard›¤› paralardan oluflmakta
ancak para halk›n elinde de¤il, banka kasas›nda nakit olarak tutulmaktad›r.

Rezerv Oran›n›n %100’den Küçük Olmas›
fiimdi bankalar›n tüketicilere ve firmalara kredi vermesinin para arz› üzerindeki et-
kilerini de¤erlendirelim. Bu noktada öncelikle flu gerçe¤in anlafl›lmas› gerekir:
Halk paras›n› bankalara yat›rmakla birlikte, diledikleri anda paralar›n› bankalardan
çekebilirler. Ama çok özel bir durum oluflmad›kça insanlar›n hepsi birden parala-
r›n› bankalardan çekmeyecektir. Bu durumda bankalar mevduatlar›n›n belli bir
oran›nda kasalar›nda nakit bulundurup, mevduatlar›n kalan k›sm›n› kredi olarak
kulland›rabilirler. Bankalar›n hangi oranda kasalar›nda nakit para bulunduraca¤›
ço¤u zaman merkez bankas› taraf›ndan belirlenmektedir. Ancak bankalar›n nakit
taleplerini karfl›lama konusundaki kendi tecrübeleri de merkez bankas›n›n belirle-
di¤inin üzerinde bir haz›r de¤er bulundurmalar›na neden olabilir. 

Biz flimdilik bankalar›n tamamen kendi istekleri ile mevduatlar›n›n R gibi belli
oran›nda rezerv tuttuklar›n› ve merkez bankas›n›n bafllang›çta T1000 tutar›nda pa-
ra ihraç etmek d›fl›nda bir rolü olmad›¤›n› varsayarak bankac›l›k sistemi içerisinde
paran›n nas›l yarat›ld›¤›na bakaca¤›z.
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Banka Mevduattaki art›
Bankan›n ay›rd›¤›

rezerv miktar›
Kredi miktar›ndaki

art›

X ∆D=1000 rr∆D=200 (1-rr)∆D=800

Y (1-rr)∆D=800 rr(1-rr)∆D=160 (1-rr)2∆D=640

Z (1-rr)2∆D=640 rr(1-rr)2∆D=128 (1-rr)3∆D=512

… (1-rr)3∆D=512 rr(1rr)3∆D=102,4 (1-rr)4∆D=409,6

… … … …

Toplam: (1/rr)∆D=5000 ∆D=1000 [(1-rr)/rr]∆D=4000

Tablo 4.1
Banka Paras›
Yarat›lmas› Süreci



fiimdi bankac›l›k sisteminde X Bankas› d›fl›nda Y, Z, .. gibi çok say›da banka-
n›n bulundu¤unu düflünelim. Bankalar›n bulundurduklar› rezerv oran›n›n da %20
oldu¤unu varsayal›m. Yani bir banka kendisine yat›r›lan mevduat›n %20’sinin ka-
sas›nda tutup kalan %80’ini kredi olarak vermektedir. X Bankas› bafllang›çta mev-
duat olarak toplad›¤› T1000’nin T200’sini rezerv olarak tutacak ve T800’lik kredi
verecektir. Bu krediyi alanlar da paralar›n› Y bankas›na yat›rm›fl olsunlar.

Bu durumda para arz› T1800’ye ç›km›fl olacakt›r. Çünkü X ve Y bankalar›ndaki
toplam mevduat bu kadard›r. Ancak para arz›n›n art›fl› burada durmayacakt›r.

X gibi Y Bankas› da %20 oran›nda rezerv ay›rd›ktan sonra kalan T640’yi kredi
olarak müflterilerine verecektir. Bu krediyi alanlar›n da paralar›n› Z Bankas›nda
mevduat olarak tuttuklar›n› varsayal›m. fiimdi üç bankadaki mevduatlar›n topla-
m›ndan oluflan para arz› T2440’dir. Bu defa Z Bankas› %20 rezerv ay›rarak T512 tu-
tar›nda kredi açabilecektir. Her yeni mevduat›n yeni kredi, her yeni kredinin de
yeni mevduat yaratt›¤› bu süreçte, bafllang›çtaki nakit paran›n belli bir kat› kadar
para yarat›lm›fl olacakt›r. Tablo 4.1’te gösterilen bu sürecin sonunda mevduatlarda-
ki ve para arz›ndaki toplam art›fl bafllang›çtaki mevduat›n rezerv oran›na bölünme-
si ile bulunan tutard›r. Rezerv oran›n› %20 olarak kabul etti¤imiz bu örne¤imizde
T1000’lik bafllang›ç mevduat› kendisinin befl kat› kadar mevduat yaratmaktad›r. 

Mevduatlardaki, bankac›l›k sisteminin rezervlerindeki art›fltan kaynaklanan bu
katlamal› art›fla basit mevduat çarpan› ya da kaydi para çarpan› ad› verilir ve
flu flekilde formüle edilebilir:

∆D = (1/ rr) ∆R

E¤er kulland›r›lan krediler bankac›l›k sistemine k›smen geri dönüyorsa bu geri
dönüfl oran›na (g) göre formülü yeniden oluflturarak yarat›lacak maksimum kaydi

para tutar› hesaplanabilir. fiöyle ki mevduat çarpan› yerine fleklini 

alacakt›r. Burada rr yine zorunlu karfl›l›k oran› iken, g geri dönüfl oran› olup, s›f›r
ile bir aral›¤›nda yer al›r. Geri dönüfl oran›n›n bir olmas› bizi yukar›daki formüle
götürürken s›f›r olmas› durumunda mevduatlardaki art›fl rezervlerdeki art›fl kadar
olur. 

Rezerv-Mevduat Oran›n›n Belirleyicileri
Bankalar›n rezerv tutmalar›n›n iki nedeni vard›r: Müflterilerinin hesaplar›ndan çek-
mek istedikleri paralar› ödemek ve müflterilerinin bankadaki hesaplar› üzerine yaz-
d›klar› çekleri için gerekli ödemeleri yapmak.

Rezerv-mevduat oran› iki fleye ba¤l›d›r. ‹lki bankalar›n mevduatlar›n›n belli bir
oran› kadar merkez bankas› nezdinde bulundurmak zorunda olduklar› mevduat
munzam (zorunlu) karfl›l›klar›d›r. Zorunlu karfl›l›k oran› mevduat türüne (vadeli-
vadesiz) ve bankalar›n büyüklü¤üne göre merkez bankas› taraf›ndan farkl› oran-
larda belirlenebilir. Merkez bankas› karfl›l›k oranlar›n› uygulanan para politikas›na
göre de¤ifltirebilir. Zorunlu karfl›l›klar k›smen mudilere (mevduat sahiplerine) em-
niyet sa¤lamak, k›smen de merkez bankas›n›n para arz›n› kontrol etmesine imkân
sa¤lamak amac›na yöneliktir.

Zorunlu karfl›l›klar, bir yerde bankalardan ve mudilerinden al›nan bir vergi gi-
bidir, zira bunlara faiz ödenmez ya da düflük düzeyde faiz ödenir. 

‹kincisi, bankalar zorunlu olandan fazla karfl›l›k bulundurmak isteyebilirler.
Bankalar›n fazla karfl›l›k tutmas›, bireylerin ihtiyat saikiyle para talep etmesine

1
1 1− −g rr( )

1
rr
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benzer. Zira yukar›da belirtildi¤i üzere, bankalar müflterilerin nakit talebini veya
di¤er bankalara yapaca¤› ödemeleri karfl›lamak için gönüllü rezerv tutarlar. Banka-
n›n yapaca¤› ödemelerin belirsizlik derecesi artt›kça rezervleri yükselir. fiayet bir
banka bu talepleri karfl›layamazsa merkez bankas›ndan veya di¤er bankalardan
borçlanmak zorunda kal›r. Bu pek arzulanmayan bir durumdur çünkü bunun ma-
liyeti rezerv tutmaktan daha yüksektir.

Zorunlu karfl›l›klar d›fl›nda tutulan rezervler disponibilite (nakit ve nakde çev-
rilmesi kolay) olarak adland›r›l›r ve ülkemizde merkez bankas› asgari disponibilite
oran›n› ve bunun bileflimini belirleme yetkisine sahiptir. Bu de¤erler belli oranda
nakit ve kalan› da hazine bonosu olarak tutulur. Aralar›ndaki farkl›l›¤a ra¤men bu-
rada hem zorunlu karfl›l›klar hem disponibilite rezerv olarak kabul edilecektir, zi-
ra bunlar›n para arz›n›n belirlenmesindeki etkileri birbirine benzer. Bunun d›fl›nda
bankalar kendi aralar›ndaki ödemelerde kullan›lmak üzere merkez bankas›nda
serbest mevduat da bulundurabilirler. Bunlar›n etkileri de karfl›l›klar ve disponibi-
lite gibidir.

Rezervleri yetersiz kalan bir banka ya merkez bankas›ndan ya da di¤er banka-
lardan borçlanacakt›r. Merkez bankas›n›n, bankalar›n geçici nakit yetersizli¤ini re-
eskont kredileri veya aç›k piyasa ifllemleri ile karfl›lamas› mümkündür. Reeskont
kredilerinde merkez bankas›n›n uygulad›¤› faiz oran›na reeskont oran› denir. Re-
eskont oran› merkez bankas›ndan borçlanman›n aç›k (görünen) maliyetidir. Bu-
nun bir de z›mni maliyeti vard›r ki merkez bankas› s›k s›k nakit yetersizli¤ine dü-
flen bir bankan›n bu tedbirsiz davran›fl›n› pek hofl karfl›lamayacakt›r.

Bankalar›n di¤er bankalardan borçlanmas›, merkez bankas›n›n gözetimindeki
bankalararas› para piyasas› arac›l›¤›yla olur. Genellikle k›sa ve çok k›sa vadeli
borçlanmalar›n gerçekleflti¤i bu piyasada faiz oranlar› piyasa faiz oranlar›n›n hayli
üstündedir.

Yani bir banka ne kadar az rezerv tutarsa o kadar fazla kredi verebilecektir. Da-
ha fazla rezerv bulundurman›n maliyeti faiz getiren varl›klar›n azalmas›d›r. Di¤er
varl›klar›n getirisi piyasa faiz oran› olup piyasa faiz oran› yükseldikçe rezervlerin
azalmas› beklenir.

Bu bilgilerin ›fl›¤›nda bankalar›n rezerv-mevduat oran› piyasa faiz oran›, rees-
kont faiz oran› ve zorunlu karfl›l›k oran›n› ile disponibilite oran›n›n bir fonksiyonu-
dur. Bu de¤iflkenlerden piyasa faiz oran› gönüllü rezervleri azalt›rken zorunlu kar-
fl›l›k oran›n›n art›fl› rezervleri art›r›r. Benzer flekilde reeskont oran›n›n yükselmesi
de, bankalar›n merkez bankas›ndan borçlanmas›n›n maliyetini art›rd›¤›ndan, ban-
kalar› daha fazla rezerv bulundurmaya sevk eder. Buradaki önemli bir nokta, kar-
fl›l›k oran›n›n piyasa faiz oran›ndan etkilenmesidir. Bu, para arz›n›n da faiz oran›-
n›n bir fonksiyonu olabilece¤ini ima eder.

Nakit-Mevduat Oran› 
Yukar›daki modelimizde halk›n tüm paras›n› bankalarda mevduat olarak tuttu¤u-
nu kabul etmifl ve bankaya yat›r›lan bir Türk liral›k mevduat›n kendisinin rezerv
oran›n›n tersi ile çarp›m› kadar banka paras› yarat›lmas›n› sa¤lad›¤› sonucuna ulafl-
m›flt›k. Ne var ki hayat bu kadar basit de¤ildir ve gerçekte insanlar paralar›n›n tü-
münü banka hesaplar›nda tutmamakta, paralar›n›n bir k›sm›n› nakit olarak cüz-
danlar›nda bulundurmaktad›rlar. Bu gerçek banka paras› yarat›lmas› sürecini ciddi
biçimde etkiler. Bu etkiyi ortaya koymak için “nakit-mevduat” oran› olarak adlan-
d›raca¤›m›z ve “cr” ile simgeleyece¤imiz yeni bir de¤iflkeni de modelimize dahil
etmek durumunday›z.
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Elde tutulan nakitlerin mevduatlara oran›n› halk›n ödeme al›flkanl›klar› belirler.
Nakit-mevduat oran›, bankalardan istendi¤i an nakit çekebilme imkânlar›ndan da
etkilenir. Örne¤in, otomatik para çekme makineleri yayg›n ise insanlar, istedikleri
anda paraya ulaflabilecekler ve yanlar›nda daha az nakit para bulunduracaklard›r.
Nakit-mevduat oran›, tüketimin GSY‹H içindeki pay› artt›kça yükselir çünkü tüke-
timle birlikte nakit ihtiyac› artacakt›r. Yine yer alt› ekonomisinin, kaçakç›l›¤›n yo-
¤un oldu¤u, mevduat sigortas›n›n olmad›¤› ve belirsizlik gibi durumlarda nakit-
mevduat oran› yükselir. 

Parasal Taban
Baz para ya da gücü yüksek para olarak da adland›r›lan parasal taban, H, dola-
fl›mdaki kâ¤›t ve madeni paralar ile banka rezervlerinden, R, oluflur:

H = Cp + R

Banka rezervleri ise zorunlu rezervler ve at›l rezervler olmak üzere iki bileflen-
den oluflur. Buna göre parasal taban› afla¤›daki gibi yazabiliriz:

H = Cp + RR + ER = (cr × D) + (rr × D) + (er × D) = (cr + rr + er) × D

Dolafl›mdaki para nakit-mevduat oran› ile mevduatlar›n (cr × D), bankac›l›k
sisteminin toplam zorunlu rezervleri zorunlu rezerv-mevduat oran› ile mevduat-
lar›n (rr × D), at›l rezervler ise at›l rezerv-mevduat oran› ile mevduatlar›n çarp›m›
(er × D) kadard›r.

Emisyonu gerçeklefltiren ve zorunlu rezerv oran›n› belirleyen merkez bankas›n›n,
para arz›n› belirleyebilmek için kontrol edebilece¤i de¤iflken parasal taband›r. Afla¤›-
da parasal taban ile para arz› aras›ndaki iliflki para ço¤altan› arac›l›¤›yla kurulacakt›r.

Para Ço¤altan› ve Para Arz›
Burada para stokunun belirleniflini, nakit-mevduat oran›, zorunlu rezerv-mevduat
oran› ve at›l rezerv-mevduat oran› ile parasal taban de¤iflkenlerini kullanarak, ba-
sit bir model ile ortaya koyaca¤›z. Bu yaklafl›m, parasal taban›n arz ve talebine
ba¤l› olarak para arz›n›n belirlendi¤ini göstermektedir. Parasal taban› merkez ban-
kas› arz eder ve halk bunu nakit olarak, bankalar da rezerv olarak kullanmak için
talep ederler.

Para arz›n›n ço¤altan teorisi para arz›n› parasal taban ile büyüklü¤ü rezerv ve
nakit oranlar›na ba¤l› olarak tan›mlanan bir ço¤altan katsay›s›n›n çarp›m› olarak ta-
n›mlamaktad›r. Para stoku dolafl›mdaki para ile mevduatlar›n toplam›d›r, M = D +
Cp. Parasal taban ise banka rezervleri (zorunlu+at›l) ile halk›n elindeki nakit mik-
tar›ndan oluflmaktad›r, H = Cp + RR + ER. Para arz›, parasal taban› arz eden merkez
bankas› ile talep eden bankalar ve banka d›fl› özel sektörün karfl›l›kl› etkileflimleri
sonucu belirlenmektedir.

Para stokunu temel de¤iflkenler cinsinden flöyle ifade edebiliriz: Para piyasas›n-
da denge için para arz›, M, para talebine, D+Cp, eflit olmal›d›r. Cp=cr×D eflitli¤ini
denge flart›nda yerine koyarak para arz›n›

M = D + Cp = D + cr × D = (1 + cr) × D

olarak yazabiliriz. Buna karfl›l›k parasal taban›n da H = (cr+rr+er)× D olarak tan›m-
land›¤›n› biliyoruz. Bu durumda para arz›n›n parasal tabana oran› olan para ço¤al-
tan›n› flöyle yazabiliriz:
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Buna göre para arz›n› para ço¤altan› ile parasal taban›n çarp›m› olarak ifade
edebiliriz:

Örne¤in nakit-mevduat oran› 0,3; zorunlu rezerv-mevduat oran› 0,08, at›l re-
zerv-mevduat oran› 0,02 ve parasal taban da 500 iken para ço¤altan› 3,25
[m=(1+0,3)/(0,3+0,08+0,02)] ve para arz› da 1625’tir (M= 3,25×500). Buna göre
mevduatlar›n miktar› 1250 [D=M/(1+cr)=1625/1,3]; halk›n elindeki nakit miktar›
375 (Cp=cr×D=0,3×1250) ve rezervlerin tutar› da 125’tir (R=H–Cp=500–375 veya
R=(rr+er)×D=(0,08+0,02)×1250).

Bu basit formülasyonda para arz› ile ilgili flu sonuçlar› hemen fark ederiz:
• Rezerv oran›, rr ve er düfltükçe para ço¤altan› büyür. Çünkü zorunlu ve

at›l rezerv oranlar›n›n düflmesi bankalara daha fazla kredi verme ve bu sa-
yede mevduatlar›n› art›rma olana¤› vermektedir. Örne¤in di¤er fleyler sa-
bit iken toplam rezerv oran›n›n 0,05’e düflmesi para ço¤altan›n› 3,25’ten
3,71’e yükseltir.

• Nakit-mevduat oran›, cr küçüldükçe para ço¤altan› büyür. Bunun nedeni
nakdin sadece bire-bir olarak para stokunu art›rmas›, rezervlerin ise bire bir-
den büyük oranda para stokunu art›rmas›d›r. Parasal taban›n nakit olarak
kullan›m› azald›kça rezervler yükselecek ve para arz› artacakt›r. Örne¤in di-
¤er fleyler sabit iken nakit-mevduat oran› 0,25’e düflerse para ço¤altan› 3,57
olacakt›r.

• Para arz› parasal taban ile orant›l›d›r. Bu nedenle parasal tabandaki bir art›fl
para arz›nda çarpanla orant›l› bir art›fla yol açacakt›r.

Parasal tabandaki art›fl para arz›n› ne yönde etkiler?

Para Politikas›, Amaçlar›, Araçlar› ve Uygulanmas›
Merkez bankalar› para politikalar›n›, uygun para politikas› araçlar›n› kullanarak,
belirli “nihai hedefler” do¤rultusunda uygularlar. Bu nihai hedefler genellikle fiyat
istikrar›, düflük iflsizlik oran›, ekonomik büyüme, finansal piyasalarda istikrar›n ko-
runmas› ile faiz oranlar› ve döviz kurlar›nda istikrar›n sa¤lanmas›d›r. Bu hedefler
birbirleri ile yak›ndan iliflkili olduklar›ndan, fiyat istikrar› ve ekonomik büyüme
olarak iki ana bafll›k alt›nda toplanabilir. Merkez bankas› ana hedefler olarak da
adland›rabilece¤imiz bu hedeflere atfetti¤i öneme göre belli a¤›rl›klar vererek pa-
ra politikalar›n› uygular. Bir di¤er alternatif ise sadece bir ana hedefin “öncelikli
hedef” olarak belirlenmesidir. Merkez bankalar› örne¤in fiyat istikrar›n› veya eko-
nomik büyümeyi tek ana hedef olarak belirleyebilir ve ona göre politikalar belir-
leyebilirler. Ana hedeflere ulafl›lma yolunda merkez bankalar›n›n “ara hedeflere”
ve “faaliyet hedeflerine” ihtiyaçlar› vard›r. Faaliyet hedefleri ara hedeflere ulafl›lma-
s›nda kullan›l›r. Ara hedefler merkez bankas› taraf›ndan do¤rudan kontrol edile-
memesine ra¤men, para politikas› araçlar› yoluyla bu hedefleri etkin bir flekilde et-
kilemek mümkündür. Ara hedef de¤iflkenleri para politikas› göstergeleri olarak
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kullan›labilirler. Di¤er bir ifade ile merkez bankas›n›n daralt›c› veya geniflletici pa-
ra politikas› uygulad›¤›n› bu de¤iflkenlere bakarak görebiliriz. 

‹ki temel ara hedeften söz etmek mümkündür: Parasal büyüklükler ve k›sa va-
deli faiz oranlar›. Ayr›ca geliflmekte olan ülkeler için döviz kurlar› da ara hedef ola-
rak belirlenebilmektedir. Bu ara hedeflere ulaflabilmek için merkez bankas›n›n fa-
aliyet hedeflerine ihtiyac› vard›r. Parasal büyüklükler için faaliyet hedefleri parasal
taban ve toplam rezervler gibi büyüklükler kullan›l›r. Döviz kurlar›n›n ara hedef
olarak belirlendi¤i durumlarda net d›fl varl›klar faaliyet hedefi olarak uygun bir de-
¤iflken olarak görülmektedir. K›sa dönemli faiz oranlar› için ise faaliyet hedefi ola-
rak gecelik faiz oranlar› kullan›lmaktad›r.

Kurala ve Duruma Göre Para Politikas›
Para politikalar›n›n belli bir kural› izlemesi gerekip gerekmedi¤i önemli bir tart›fl-
ma konusu olmufltur. Bunun aksini savunan iktisatç›lar merkez bankalar›n›n para
politikalar›n› duruma uygun olarak belirlemesi gerekti¤ini iddia etmektedirler. Bu
iki farkl› politika uygulamas› “kurala göre” ve “duruma göre” para politikas› olarak
adland›r›lmaktad›r. Bu tart›flman›n arkas›nda “zaman tutars›zl›¤›” olarak bilinen
problem yatmaktad›r.

Zaman tutars›zl›¤› merkez bankas›n›n ilan etti¤i politikalar›, koflullar de¤iflti¤i
için daha sonra de¤ifltirmesi olarak özetlenebilir. Böyle bir durumda merkez ban-
kas›n›n inand›r›c›l›¤› azalacak ve ekonomik aktörlerin beklentilerini etkileme gücü
zay›flayacakt›r. Duruma göre para politikalar›na karfl› ç›kanlar, bu tür politikalar›n
zaman tutars›zl›¤› problemi yarataca¤›n› ve merkez bankas›n›n güvenilirli¤ini azal-
taca¤›n› iddia etmektedirler. Bu problemin üstesinden gelmenin bir yolu para po-
litikalar›n›n belli bir kurala göre uygulanmas›d›r.

Para Politikas› Kurallar›
Kurala göre para politikas› uyguland›¤› durumlarda en uygun kural›n ne olmas›
gerekti¤i de ayr›ca tart›flma konusu oluflturmaktad›r. Bu konuda üç temel kuraldan
bahsetmek mümkündür: Para arz› hedeflemesi, nominal GSY‹H hedeflemesi ve
enflasyon hedeflemesi. 

Bu kurallardan para arz› hedeflemesi monetaristlerin savundu¤u bir para poli-
tikas› kural›d›r. Para arz› kural›na göre merkez bankas› para arz›n› ç›kt›daki büyü-
me oran›na uygun olarak istikrarl› bir flekilde art›rmal›d›r. Bu kural en basit hâliy-
le belli bir parasal büyüklükte örne¤in her dönem %2 gibi belli bir oranda art›fl›n
hedeflenmesi anlam›na gelmektedir.

Nominal GSY‹H hedeflemesinde ise merkez bankas› bir nominal ç›kt› hedefi
ortaya koyar ve bunu kamuoyu ile paylafl›r. Daha sonra para politikas›n› bu hede-
fe uygun olarak uygulamaya koyar. Örne¤in ç›kt›da hedeflenen düzeyden daha
fazla bir art›fl oldu¤unda merkez bankas› para arz›n› daraltarak toplam talebi s›n›r-
lamaya çal›fl›r. Ç›kt›daki büyümenin hedeflenen de¤erden az olmas› durumunda
ise para arz›n› art›rarak toplam talebi canland›rma yoluna gider. Nominal GSY‹H
hedeflemesinin parasal büyüklük hedeflemesine göre üstün oldu¤u düflünülen ta-
raf›, bu kural›n paran›n dolafl›m h›z›ndaki de¤iflmelere kay›ts›z kalmamas›d›r. 

Kurala göre para politikalar›ndan en önemlisi enflasyon hedeflemesi olarak ad-
land›r›lan politika rejimidir. 1990 y›l›nda Yeni Zelanda Merkez Bankas› ile bafllayan
uygulama zaman içerisinde birçok merkez bankas› taraf›ndan benimsenen bir pa-
ra politikas› kural› olmufltur. Enflasyon hedeflemesinin temel amac› fiyat istikrar›-
n›n sa¤lanmas›d›r. Fiyat istikrar› ise ekonomik aktörlerin tüketim, tasarruf ve yat›-
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r›m kararkar›n› al›rken dikkate almayacaklar› kadar düflük bir enflasyon oran›n›n
sürdürülmesi olarak tan›mlanmaktad›r. Bu genellikle tek haneli, geliflmifl ülkeler
için %1 ila %3 aras›ndaki enflasyon oranlar›d›r. Fiyat istikrar›n›n sa¤land›¤› bir eko-
nomide ekonomik aktörler enflasyon oran›n›n yükselmesini beklemezler.

Enflasyon hedeflemesinde merkez bankas› bir enflasyon oran› hedefi aç›klar ve
bellirli bir süre sonunda bu hedefe ulaflmay› taahhüt eder. Bu süre içinde hedeften
sapmalara göre para arz›nda gerekli ayarlamalar› yapar. Hedeflenen enflasyon ora-
n› belli bir de¤er olmak yerine genellikle alt ve üst limitleri belirtilen bir aral›ktan
ibarettir. Bu flekilde aç›klanan enflasyon hedefi merkez bankas›na daha esnek bir
hareket alan› sa¤lar. Bu aral›¤›n genifl tutulmas› kural›n ba¤lay›c›l›¤›n› azaltaca¤›
için kurala göre politika prensibi ile çeliflecektir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban-
kas› (TCMB) 2002 y›l›ndan beri enflasyon hedeflemesi rejimi uygulamaktad›r. 

Para Politikas›n›n Araçlar›
Merkez bankas›n›n para arz›n› kontrol etmek için kulland›¤› araçlar merkez ban-
kas› bilançosunun aktif ve pasif kalemlerinde de¤iflikliklere yol açmaktad›r. Bu de-
¤ifliklik bilançonun büyüklü¤ünün ya da bilefliminin de¤iflmesi biçiminde ortaya
ç›kmaktad›r. fiimdi merkez bankas›n›n bu amaçla kullanabilece¤i önemli araçlar›
inceleyece¤iz. Merkez bankas› bu araçlarla parasal taban› ve para ço¤altan›n›n de-
¤erini etkilemektedir. 

Aç›k Piyasa ‹fllemleri
Merkez bankalar›n›n parasal taban› de¤ifltirmesinin bir yolu aç›k piyasa ifllemleri
ile devlet tahvilleri ya da hazine bonolar› al›p satmas›d›r. Merkez bankas› taraf›n-
dan bir tahvil al›m›, bir aç›k piyasa al›m› olarak adland›r›l›rken bir tahvilin merkez
bankas› taraf›ndan sat›lmas› aç›k piyasa sat›fl› olarak adland›r›lmaktad›r. fiimdi bir
aç›k piyasa al›m›n› inceleyerek bu ifllemlerin etkisini ortaya koyal›m. Diyelim ki
merkez bankas› T1 milyon’lik hazine bonosu veya devlet tahvilini bankalardan sa-
t›n alm›flt›r. Bu durumda parasal taban T1 milyon artacakt›r.

Merkez bankas›n›n bu al›m ifllemi ile bilançonun aktifler taraf›nda kamuya aç›-
lan kredilerin tutar›n› T1 milyon artt›rm›flt›r. Merkez bankas› bu tahvillerin bedeli-
ni kendi üzerine yazd›¤› çekle öder. Çeki alan bankalar, karfl›l›¤›n› merkez banka-
s›ndan çekmedikleri sürece bankalar›n merkez bankas›ndaki gönüllü mevduatla-
r›nda da T1 milyon art›fl olur. 

Bankalar da bu çekleri merkez bankas›na yat›r›rlar. Böylece bankalar›n merkez
bankas›ndaki mevduatlar› T1 milyon yükselmifl olur. Bu ifllemin sonunda merkez
bankas›n›n hem aktifinde hem de pasifinde T1 milyon art›fl olur.

Merkez bankas›n›n aktifinde bulunan d›fl varl›klar kalemi, uluslararas› ödeme
arac› olan varl›klardan, yani alt›n ve dövizden ibarettir. Merkez bankas›n›n alt›n ve
döviz piyasalar›na müdahalesi de aynen aç›k piyasa ifllemlerine benzemektedir.
Merkez bankas›n›n döviz al›m› parasal taban› artt›r›ken sat›fl› ise azalt›r. 

Reeskont Kredileri
Merkez bankas› devlete oldu¤u gibi bankalara da kredi açar. Burada uygulanan fa-
iz oran›na reeskont oran› denir. Merkez bankas›n›n bankalara reeskont yoluyla
kredi açmas› parasal taban› art›r›r.

Reeskont kredisinin mekanizmas› flöyledir: Elinde bir ticari senet veya devlet
tahvili gibi k›ymetli evrak› olan birisi bunu vadesinden önce bir bankaya getirerek
iskonto ettirir (k›rd›r›r). Banka da likiditeye ihtiyac› olursa iskonto etti¤i bu senet-
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leri merkez bankas›nda yeniden iskonto ettirir ki bu senedin ikinci kez iskonto
edilmesi oldu¤undan bu ikinci iflleme reeskont ad› verilir.

Merkez bankas›n›n reeskont faiz oran›n› düflürmesi -bu reeskont penceresini
geniflletmek olarak adland›r›l›r- bankalar›n kredi taleplerini art›r›r ve parasal taban
yükselir. Reeskont oran›n›n yükseltilmesi ise parasal taban› daralt›r.

Reeskont kredileri parasal taban› ve para arz›n› kontrol etmenin yan›nda finan-
sal sistemde paniklerin önlenmesinde de önem tafl›maktad›r. Merkez bankas›n›n
bu fonksiyonu, merkez bankas›n›n “nihai kredi mercii” (lender of last resort) ola-
rak adland›r›lmas›n›n da nedenidir. Merkez bankas›, bankac›l›k sisteminde nakit s›-
k›nt›s› oldu¤unda, bunun bir pani¤e dönüflmemesi için ihtiyaç duyulan krediyi
bankalara açar. Bankalara güvenin azalmas› nedeniyle bankalara hücumun baflla-
mas›, bankalar› iflasa sürüklerken finans sistemindeki kriz ekonominin reel kesimi-
ni de etkileyerek ekonomiyi büyük bir durgunlu¤un içine sürükleyebilir. Nitekim
Büyük Buhran böylesi banka panikleri ile bafllam›flt›r. Türkiye’de de 1994’te yay-
g›n banka iflaslar› yaflanmam›fl olmakla birlikte finansal kriz reel ekonomiyi dur-
gunlu¤a sürüklemifltir.

Finansal krizlerin sonuçlar›ndan ders alan merkez bankalar›, böylesi dönemler-
de para arz›n›n azalmas›n› önleme görevini üstlenmifllerdir. Bunun bir yolu böyle
bir olas›l›¤›n belirmesi hâlinde reeskont penceresini geniflleterek ekonominin liki-
ditesini korumakt›r. Bunun d›fl›nda mevduatlar› devlet güvencesine almak da pa-
niklerin önlenmesine katk›da bulunmaktad›r.

Zorunlu Karfl›l›k Oranlar›
Merkez bankas›n›n parasal taban› kontrol etmede kullanabilece¤i bir di¤er araç
bankalar›n mevduatlar›n›n belli oran›nda merkez bankas›ndaki hesaplar›na yat›r-
makla yükümlü bulunduklar› karfl›l›klar›n oran›n› de¤ifltirmektir. Karfl›l›k oranlar›n-
da bir art›fl para ço¤altan›n›n de¤erini düflürmektedir. Böylece merkez bankas› kar-
fl›l›k oran›n› yükselterek para arz›n› daraltabilece¤i gibi, tersine oran› düflürerek
parasal genifllemeyi de sa¤layabilir.

Para Arz›n›n ‹çselli¤i Tart›flmalar›
Para arz›na iliflkin tart›flmalarda geleneksel olarak merkez bankalar›n›n para arz›-
n› bütünüyle veya en az›ndan büyük ölçüde kontrol edebildikleri varsay›lmakta-
d›r. Di¤er bir anlat›mla para arz›n›n merkez bankas›nca bir d›flsal de¤iflken olarak
belirlenip ekonomik birimlerin davran›fllar›n› bunu veri alarak gerçeklefltirdikleri
kabul edilmektedir. Ne var ki bir k›s›m ekonomistler para arz›n›n bir otorite tara-
f›ndan kolayl›kla kontrol edilmesinin ve ekonominin ola¤an iflleyiflinin ya da eko-
nomik birimlerin davran›fllar›n›n sonucu olmay›p bir d›flsal de¤iflken olarak de¤er-
lendirilmesinin pek do¤ru olmayaca¤›n›, hatta bunun büsbütün bir yan›lg› oldu-
¤unu iddia etmektedirler. Bu ikinci yaklafl›mda para arz› büyük ölçüde ekonomik
birimlerinin davran›fllar›na ba¤l› olarak belirlenmektedir. Burada da para arz›n›n
ekonominin iflleyiflinde kendili¤inden ortaya ç›kt›¤› ve bir içsel de¤iflken oldu¤u
vurgulanmaktad›r.

Yukar›da para arz›n›n belirlenmesine yönelik olarak gelifltirdi¤imiz ço¤altan
modelini hat›rlayal›m. Buna göre para arz› parasal taban ile para ço¤altan›n›n çar-
p›m›na eflittir. Para arz› denklemi bize para arz›n›n rezerv oran›, nakit-mevduat
oran› ve emisyon hacmi taraf›ndan belirlendi¤ini söylemektedir. Para arz›n›n ço-
¤altan teorisi nakit-mevduat ve rezerv-mevduat oran›n›n sabitli¤ini varsaymaktad›r.
Oysa ki bu varsay›m pek gerçekçi de¤ildir. Para talebi teorilerine bakt›¤›m›zda, na-
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kit talebinin faiz oran›na duyarl› olmas› çok güçlü bir olas›l›kt›r. Bu durumda faiz
oran› de¤ifltikçe nakitlerin mevduatlara oran› de¤iflebilecektir. Faiz oran› yan›nda
gelir düzeyindeki de¤iflmeler de nakit mevduat oran›n› etkileyecek, muhtemelen
gelir artt›kça nakit tutma oran› düflecektir. Denklemdeki rezerv oran› yaln›zca zo-
runlu karfl›l›klar› de¤il, bankalar›n gönüllü olarak tuttuklar› rezervleri de içermek-
tedir ve bu ikinci k›s›m rezervin merkez bankas›nca kontrol edilebilmesi çok güç-
tür. Bu söylediklerimiz yaln›zca para ço¤altan›n› de¤il, parasal taban› da etkileyen
durumlard›r. fiu hâlde para arz›n›n standart teorinin iddia etti¤i gibi tamamen d›fl-
sal olmas› söz konusu olamaz ve bankac›l›k sisteminin ve halk›n davran›fllar› para
arz›n› içsel yapabilir.

Para arz›n›n ekonominin iflleyiflinde içsel olarak belirlenme olas›l›¤› yaln›zca
özel sektörün davran›fllar›n›n sonucu olarak de¤il, ekonominin kurumsal yap›s›n-
dan da do¤maktad›r. Örne¤in sabit döviz kuru rejiminde merkez bankas› ulusal
para arz›n› ve döviz miktar›n› kuru sabit tutacak flekilde ayarlamak durumundad›r.
Bu nedenle merkez bankas› döviz kurunu sabit tutabilmesi için para arz›n› ayarlar-
ken büsbütün ba¤›ms›z olmayacak, ödemeler bilançosunun aç›k ve fazla durumu-
na göre para arz›n› belirlemek durumunda kalacakt›r. Para arz›n›n bu flekilde mo-
deldeki de¤iflkenler taraf›ndan belirlenmesi, para arz›n›n içsel bir de¤iflken olarak
kabul edilmesini gerektirir. D›fl dünya ile iliflkiler aç›s›ndan para arz›n›n içselli¤i
yaln›zca sabit döviz kuru rejimine özel bir durum de¤ildir. Yukar›da parasal taba-
n›n belirlenmesine iliflkin anlat›lanlardan, esnek kur sisteminde de ödemeler bilan-
çosunun durumuna ba¤l› olarak merkez bankas›n›n uluslararas› rezervlerindeki
de¤iflme nedeniyle para arz›n›n bir ölçüde içselleflebilece¤i sonucu ç›kmaktad›r.
Kald› ki merkez bankalar› esnek kur sisteminde de s›k s›k döviz piyasas›na müda-
hale ederek döviz kurunu istikrara kavuflturmaya çal›flmaktad›r. Merkez bankas›-
n›n örne¤in ABD dolar›n›n ulusal para karfl›s›ndaki de¤erini belli bir aral›kta tut-
may› hedeflemesi durumunda aynen sabit kurdaki gibi para arz› içselleflecektir.

Para arz›n›n içselli¤i ile ilgili bir di¤er tart›flma da finansal yeniliklerden kaynak-
lanmaktad›r. Finansal yenilikler sonucu ço¤alan para benzeri likiditeler nedeniyle,
para arz›n›n tan›mlanabilirli¤i ve kontrol edilebilirli¤i oldukça güçleflmektedir. Bu-
nun belli bir anda mümkün olmas› hâlinde bile merkez bankas›n›n ekonominin li-
kiditesini çok s›k› kontrol alt›nda tutmaya çal›flmas› durumunda finansal sistem ye-
ni araçlar bularak kendisine likidite yaratmaktad›r. Hiç olmazsa ticari senetlerin al›fl
verifllerde yayg›nlaflmas›, merkez bankas›n›n para arz›n› s›k› kontrol alt›nda bulun-
durma giriflimini baflar›s›z b›rakabilmektedir.

Para arz›n›n bir ölçüde özel sektörün davran›fllar›na ba¤l› olarak içsel bir de¤ifl-
ken olarak kabul edilmesi durumunda para politikas›n›n ekonominin istikrar›n›
sa¤lamada bir araç olarak kullan›lmas› olana¤›n› daraltacakt›r.

PARA TALEB‹
Para piyasas›n›n bir taraf›nda para arz› yer al›rken di¤er taraf›nda ise para talebi
yer almaktad›r. Para talebi ekonomideki aktörlerin ellerinde tutmak istedikleri top-
lam para miktar› olarak tan›mlan›r. Ekonomideki aktörler portföylerinde sadece
para tutmazlar. Dolay›s›yla ellerinde tutacaklar› para miktar› daha kapsaml› bir
portföy oluflturma karar›n›n bir parças›d›r. Para talebi teorileri ekonomik aktörlerin
bu karar› nas›l verdiklerini aç›klamaya çal›fl›rlar. Ekonomideki para talebini aç›kla-
maya yönelik üç temel teoriden söz edebiliriz. Bunlar kronolojik s›ralamayla Kla-
sik para talebi, Keynesyen para talebi ve Friedman’›n Modern Miktar Teorisidir.
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Klasik Para Talebi ve Miktar Teorisi
19. yüzy›l boyunca ve 20. yüzy›l›n bafllar›nda Klasik ekonomistler taraf›ndan gelifl-
tirilen paran›n miktar teorisi, esasen milli gelirin nominal de¤erinin nas›l belirlen-
di¤ine yönelik bir teoridir. Miktar teorisi belirli bir gelir düzeyinde ne kadar para-
n›n elde tutuldu¤unu da söyledi¤i için ayn› zamanda para talebinin de bir teorisi-
dir. Bu teorinin en önemli özelli¤i faiz oranlar›n›n para talebi üzerinde hiçbir etki-
sinin olmad›¤›n› öne sürmesidir.

Paran›n Dolafl›m H›z› ve Fisher’in De¤iflim Denklemi
Irving Fisher 1911’de yay›mlanan “Paran›n Sat›nalma Gücü” adl› kitab›nda toplam
para miktar› ya da para arz›, M ile paran›n ekonomide üretilen nihai mal ve hiz-
metlere harcanan toplam miktar›, (P×Y) aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymufltur. Bura-
da P, fiyat düzeyini, Y ise toplam has›lay› göstermektedir. M ile P×Y aras›ndaki
ba¤lant›y› sa¤layan, paran›n dolafl›m h›z›d›r ve bir liran›n ekonomide üretilen top-
lam mal ve hizmetleri sat›n almak için y›lda kaç kez harcand›¤›n› göstermektedir.
Paran›n dolafl›m h›z›, V, toplam harcamalar›n (P×Y), para miktar›na bölünmesi ile
hesaplanabilir:

Örne¤in, nominal GSY‹H y›ll›k olarak T500 milyar ve para miktar› T100 milyar
ise paran›n dolafl›m h›z› 5 olacakt›r, bunun anlam›, Türk liras› banknotlar›n›n eko-
nomideki nihai mal ve hizmetlerin sat›n al›nmas›nda ortalama olarak y›lda 5 kez el
de¤ifltirdi¤idir. Bu tan›m›n her iki taraf›n› M ile çarparsak nominal gelir ile para ve
dolafl›m h›z› aras›nda iliflki kuran de¤iflim denklemini elde ederiz:

M×V ≡ P×Y

Bu ifade tan›m gere¤i do¤ru olan bir iliflkiden, yani bir özdefllikten baflka bir
fley de¤ildir. Bu özdefllik bize, örne¤in para arz›, M, de¤iflti¤inde nominal gelirin
(P×Y) de ayn› do¤rultuda de¤iflece¤ini söylemez. M’deki bir art›fl örne¤in V’deki
bir düflüfl taraf›ndan dengelenebilir ve böylece P×Y de¤iflmeden kalabilir. De¤iflim
denklemini nominal gelirin nas›l belirlendi¤ine yönelik bir teoriye dönüfltürmek
için, dolafl›m h›z›n› belirleyen faktörlerin ortaya konmas› gerekmektedir.

Irving Fisher, paran›n dolafl›m h›z›n›n, bir ekonomideki bireylerin muamele
(al›fl-verifl) biçimlerini etkileyen kurumlar taraf›ndan belirlendi¤ini söylemektedir.
E¤er bir ekonomide ifllemler için kredi kartlar› veya kredili sat›fllar yayg›n biçimde
kullan›l›yorsa nominal geliri yaratan muameleler için daha az para gerekecek ve
paran›n dolafl›m h›z›, V = (P×Y)/M yükselecektir. Aksine e¤er muamelelerde nakit
veya çek ile ödeme yayg›nsa, ki her ikisi de parad›r, nominal gelire eflit tutardaki
muamelelerin yürütülmesi için daha fazla para kullan›lacak ve sonuçta paran›n do-
lafl›m h›z› düflecektir. Fisher, ekonominin kurumsal ve teknolojik özelliklerinin
ekonomiyi zaman içerisinde çok yavafl bir h›zda etkileyece¤ini, böylelikle paran›n
dolafl›m h›z›n›n en az›ndan k›sa dönemde sabit kalaca¤› görüflünü savunmaktad›r.

Miktar Teorisi
Fisher’in paran›n dolafl›m h›z›n›n k›sa dönemde oldukça sabit olaca¤›na yönelik gö-
rüflü, de¤iflim denklemini, nominal gelirin sadece para miktar›ndaki hareketler tara-
f›ndan belirlenece¤ini ifade eden paran›n miktar teorisine dönüfltürür. Para miktar›

V P Y
M

= ×
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ikiye katland›¤›nda (M×V) de ikiye katlan›r ve bunun sonucunda nominal gelirin
de¤eri, (P×Y)’nin de ikiye katlanmas› gerekir. Bu sürecin nas›l iflleyece¤ini görmek
için, nominal gelirin (GSY‹H) bafllang›çta T500 milyar, para arz›n›n T100 milyar ve
paran›n dolafl›m h›z›n›n da 5 oldu¤unu varsayal›m. Miktar teorisinin bize söyledi¤i,
para arz›n›n ikiye katlanarak T200 milyar olmas› durumunda, nominal gelirin de iki-
ye katlanarak 1 (=500×2) trilyon T olaca¤›d›r.

Fisher’in de aralar›nda bulundu¤u Klasik ekonomistler, ücret ve fiyatlar›n tama-
m›yla esnek oldu¤unu düflündükleri için, normal zamanlarda ekonomide üretilen
toplam ç›kt› düzeyinin tam istihdam düzeyinde sabit kalaca¤›na, böylece de¤iflim
denklemindeki Y’nin de k›sa dönemde sabit olaca¤›na inanmaktad›rlar. Bu durum-
da paran›n miktar denklemi, M’nin ikiye katlanmas› durumunda, V ve Y sabit ol-
duklar›n için, k›sa dönemde P’nin de ikiye katlanmas› gerekece¤ini ima etmekte-
dir. Örne¤imizde toplam has›la düzeyinin T500 milyar, paran›n dolafl›m h›z›n›n 5
ve para arz›n›n T100 milyar olmas›, fiyat düzeyinin 1’e eflit olaca¤›n› göstermekte-
dir. Çünkü 1 tane T500 milyar, T500 milyar’lik nominal gelir yarat›lmas›n› sa¤la-
maktad›r. Para arz› ikiye katlanarak T200 milyar olursa, fiyat düzeyi de ikiye katla-
nacak ve bu durumda 2 tane T500 milyar, muamelelerde T1 trilyon’lik nominal ha-
s›lan›n el de¤ifltirmesini mümkün k›lacakt›r.

Paran›n miktar teorisi Klasik ekonomistlere, fiyat düzeyindeki de¤iflmeler için
bir aç›klama sa¤lamaktad›r: Fiyat düzeyindeki hareketler sadece para miktar›ndaki
de¤iflmelerden kaynaklanmaktad›r.

Para Talebinin Miktar Teorisi
Paran›n miktar teorisi bize, belirli bir toplam nominal gelir düzeyi için ne kadar pa-
ran›n elde tutulmas› gerekti¤ini söyledi¤i için, ayn› zamanda para talebinin de bir
teorisidir. De¤iflim denkleminin her iki yan›n› V ile bölerek bunun nas›l oldu¤unu
görebiliriz:

Burada nominal gelir P×Y, PY olarak yaz›lm›flt›r. Para piyasas› dengede oldu¤u
zaman, insanlar›n ellerinde tuttu¤u para miktar›, Md, arz edilen para miktar›na eflit
olacak ve böylece eflitlikteki M yerine, Md yaz›lmas› mümkün olacakt›r. (1/V)’yi
göstermek için k simgesini kullanarak (V bir sabit oldu¤u için k da bir sabittir), eflit-
li¤i flu flekilde yeniden yazabiliriz:

Md = k×PY

Bu eflitlik bize, sabit bir nominal gelir düzeyini, PY, yaratan muamelelerin, k bir
sabit oldu¤u için, kiflilerin talep ettikleri para miktar›n› belirleyece¤ini söylemekte-
dir. Böylelikle, Fisher’in miktar teorisi para talebinin tamam›yla gelirin bir fonksi-
yonu oldu¤unu ve faiz oranlar›n›n para talebi üzerinde hiçbir etkisinin olmayaca-
¤›n› iddia etmektedir. Fisher’in böyle bir sonuca varmas›n›n nedeni, insanlar›n pa-
ray› yaln›zca ifllemlerini sürdürmek için tuttuklar› ve ellerinde tutmak istedikleri
para miktar› aç›s›ndan bir hareket serbestisine sahip olmad›klar›na inanmas›d›r.
Sonuç olarak para talebi nominal gelir (PY) ve paran›n dolafl›m h›z›n› ve dolay›s›y-
la k’y› etkileyen kurumsal yap› taraf›ndan belirlenmektedir.

M
V

PY= ×
1
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Para Talebine Cambridge Yaklafl›m›
Fisher’in para talebine miktar teorisi yaklafl›m›n› gelifltirmesi s›ras›nda, ‹ngiltere’de-
ki Cambridge Üniversitesinde, aralar›nda Alfred Marshall ve A. C. Pigou’nun da bu-
lundu¤u bir grup klasik iktisatç› ayn› konu üzerine çal›fl›yorlard›. Analizleri onlar›
Fisher’in para talebi denklemi (Md = k×PY) ile hemen hemen ayn› bir eflitli¤e gö-
türüyorsa da buna ulafl›rken kulland›klar› yaklafl›mlar› önemli ölçüde farkl›l›k gös-
termektedir. Cambridge iktisatç›lar›, para talebini, ana belirleyiciler olarak sadece
ifllem düzeyleri ve insanlar›n ifllemlerini yürütme biçimlerini etkileyen kurumlara
bakarak incelemek yerine flu soruya cevap aram›fllard›r: Belirli koflullar alt›nda bi-
reyler ellerinde ne kadar para tutmak isterler? Bu nedenle Cambridge modeli, elle-
rinde para tutma kararlar› konusunda bireylere bir miktar esneklik tan›m›fl ve on-
lar›, al›flverifllerinde kredi kart› kullan›p kullanmad›klar› gibi tümüyle kurumsal k›-
s›tlara ba¤l› kalmaktan kurtarm›flt›r. Dolay›s›yla Cambridge yaklafl›m›, para talebi
üzerindeki faiz oranlar›n›n rolünü bütünüyle göz ard› etmemifltir.

Klasik Cambridge ekonomistleri, bireylerin ellerinde para tutmak istemelerinin
iki temel nedeni oldu¤unu kabul etmifllerdir. Birincisi, paran›n de¤iflimin bir arac›
olma özelli¤ine sahip olmas› ve ikincisi paran›n bir de¤er muhafaza arac› olarak
kullan›lmas›d›r.

Para bir de¤iflim arac› oldu¤u için, insanlar onu ifllemlerini yerine getirmek
için kullanabilirler. Para talebinin ifllem düzeyi ile iliflkili olabilece¤i (fakat yaln›z-
ca onun taraf›ndan belirlenece¤i de¤il) ve nominal gelir ile orant›l› olarak para ta-
lebinin bir ifllem bilefleni olaca¤› konusunda Fisher ile Cambridge ekonomistleri
hemfikirdir.

Paran›n bir servet saklama arac› olmas›, Cambridge ekonomistlerini, servet dü-
zeylerinin de insanlar›n ellerinde tuttuklar› para miktar›n› etkileyen bir de¤iflken
olabilece¤ini düflünmeye itmifltir. ‹nsanlar servetleri artt›kça onu daha fazla mik-
tarda varl›k tutarak depolarlar ve bu varl›klardan birisi de parad›r. Ne var ki Cam-
bridge ekonomistleri nominal servetin, nominal gelir ile orant›l› oldu¤una ve ay-
n› zamanda para talebinin servet bilefleninin de nominal gelir ile orant›l› oldu¤u-
nu varsaym›fllard›r.

Cambridge ekonomistleri, para talebinin nominal gelir ile orant›l› olabilece¤i
sonucunu ç›karm›fllar ve para talebi fonksiyonunu flu flekilde ifade etmifllerdir:

Md = k×PY

Burada k orant› sabitidir. Bu eflitlik t›pk› Fisher’inkine benzedi¤i için, Cambrid-
ge grubunun, faiz oralar›n›n k›sa dönemde para talebi üzerinde hiç bir rol oyna-
mayaca¤› konusunda Fisher ile hemfikir oldu¤u görünmektedir. Fakat durum böy-
le de¤ildir. 

Her ne kadar Cambridge ekonomistleri k’y› sabit kabul edip Fisher’in, nominal
gelirinin para miktar› taraf›ndan belirlendi¤i konusundaki fikirlerine kat›lsalar da
yaklafl›mlar›, bireylerin ellerinde tutmak istedikleri para miktar›n› belirlemelerine
olanak tan›maktad›r. Servetin biriktirilmesinde paran›n kullan›lmas›na yönelik ve-
rilen kararlar, ayn› ölçüde servetin de bir fonksiyonu olan di¤er varl›klar›n bekle-
nen getirisi ve gelire ba¤l› olaca¤›ndan, k’nin k›sa dönemde dalgalanmas›na imkân
verilmifltir. Di¤er varl›klar›n bu niteliklerinde bir de¤iflme olursa k’de de de¤iflme
meydana gelecektir. Her ne kadar bu, Fisher ve Cambridge yaklafl›mlar› aras›nda-
ki önemsiz bir ay›r›m olarak görünse de John Maynard Keynes para talebi teorisi-
ni ortaya koyarken bu noktadan hareket etmifl ve Cambridge yaklafl›m›n› genifllet-
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mifltir. Keynes, sadece para talebinin belirlenmesinde, faiz oranlar›na miktar teoris-
yenlerinin düflündü¤ünden daha fazla önem vermifltir.

Özetleyecek olursak hem Irving Fisher hem de Cambridge ekonomistleri, geli-
rin bir oran› olacak flekilde para talebi için klasik bir yaklafl›m gelifltirmifllerdir. Bu-
nunla birlikte her iki yaklafl›m flu aç›lardan birbirinden ayr›lmaktad›r; Cambridge
yaklafl›m› bireysel tercihleri vurgulay›p faiz oranlar›n›n etkisini göz ard› etmemek-
te, bunun yan›nda Fisher, teknolojik faktörleri ön plana ç›kar›p faiz oranlar›n›n pa-
ra talebi üzerinde k›sa dönemdeki olas› etkilerini göz ard› etmektedir.

Fisher ile Cambridge ekonomistlerinin para talebi konusundaki yaklafl›mlar› aras›ndaki
farkl›l›k nedir?

Keynes’in Likidite Tercihleri Teorisi
John M. Keynes’e göre klasiklerin paran›n dolafl›m h›z›n› sabit oldu¤u fleklindeki
varsay›mlar› gerçekçi de¤ildi. Bu nedenle paran›n dolafl›m h›z› yerine bireylerin
para tutma motiflerinden hareket eden ve dolay›s›yla faiz oranlar›n›n önemini vur-
gulayan bir para talebi teorisi gelifltirdi. Keynes likidite tercihleri ad›n› tafl›yan pa-
ra talebi teorisinde flu soruyu sormaktad›r: Bireyler ellerinde niçin para tutarlar?
Keynes, bireylerin kararlar›n› nelerin etkiledi¤i konusunda kendinden önce gelmifl
olanlardan çok daha kesin fikirlere sahipti ve para talebinin arkas›nda yatan 3 sai-
kin (güdünün) bulundu¤unu varsaymaktayd›: Muamele saiki, ihtiyat saiki ve spe-
külasyon saiki.

Muamele (‹fllem) Saikiyle Para Talebi
Gerek Fisher tipi gerekse Cambridge tipi klasik yaklafl›mlarda, para günlük mu-
amelelerin yerine getirilmesinde kullan›labilecek bir de¤iflim arac› oldu¤u için bi-
reylerin ellerinde para bulundurduklar› varsay›lmaktad›r. Keynes klasik gelene¤i
takip ederek para talebinin bu bilefleninin esas itibariyle bireylerin ifllem düzeyi ta-
raf›ndan belirlendi¤ini vurgulam›flt›r. Bu muamelelerin gelir ile orant›l› oldu¤unu
düflündü¤ü için, t›pk› klasik ekonomistler gibi para talebinin muamele bilefleninin
gelirin bir oran› olaca¤›n› kabul etmifltir.

Paran›n muamele saikiyle talebi, mal ve hizmetler için yap›lan düzenli ödeme-
lerden kaynaklan›r. Örne¤in, bir flah›s, bir ay boyunca kira, manav, gazete vs. için
ödemeler yapmak durumundad›r. Bu fas›lda, bir bireyin bu türden ödemeler için
ne kadar para tutmas› gerekti¤i araflt›r›lacakt›r.

Para talebinin muamele saikinden kaynaklanan k›sm› esas olarak gelir seviye-
sine ba¤l›d›r. Geliri artan kifli ve kurumlar›n günlük muameleleri ve buna ba¤l› ola-
rak ihtiyaç duyduklar› para mikta-
r›n›n artmas› ilk bak›flta tahmin edi-
lecek bir fleydir ve bu öngörümüz
hem mikro (bireysel) hem de mak-
ro seviyede geçerlidir. fiu halde
muamele saiki ile para talebi (no-
minal) gelirin artan bir fonksiyonu
olarak gösterilebilir. Bu iliflki fiekil
4.1’de gösterilmifltir.

Muamele saikinden do¤an para
talebi gelir d›fl›nda ödeme al›flkan-
l›klar›na, bankac›l›k sisteminin ge-
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liflme düzeyine ve faiz oranlar›na da ba¤l›d›r. Ancak bu unsurlar ikincildir ve mu-
amele saikiyle para talebinin gelir düzeyine ba¤l› oldu¤u gerçe¤ini pek fazla etki-
lemezler. Fakat kifli ve kurumlar›n gelir elde ettikleri dönemler uzad›kça veya ge-
lirin miktar› artt›kça bu ikincil unsurlar›n para talebine etkisi artar. Örne¤in üç ay-
da bir maafl alan emekliler maafl›n›n üçte birini nakit olarak tutup kalan›n› banka-
ya yat›rabilirler. Veya ifllem hacmi büyük bir flirket nakit ak›m›n› düzenlerken faiz
oranlar›n› da mutlaka dikkate alacakt›r. 

‹htiyat Saiki ile Para Talebi
Paran›n muamele saiki ile talebini tart›fl›rken ifllem maliyetleri üzerinde yo¤unlafl-
t›k ve belirsizlikleri ihmal ettik. Burada ise insanlar›n yapmak isteyebilecekleri ve-
ya yapmak zorunda kalacaklar› ödemelerden emin olmad›klar› için ortaya ç›kan
para talebi üzerinde duraca¤›z. Varsayal›m ki -bu esasen gerçekçi bir varsay›md›r-
bir birey birkaç hafta içinde elde edece¤i ve kendi yapaca¤› ödemeleri tam olarak
bilememektedir. Kifli ya¤murda bir taksiye binmek veya ani bir rahats›zl›kta dok-
tora gitmek zorunda kalabilir ya da hiç planlamam›flken yolda rastlad›¤› bir arka-
dafl›yla lokantaya gitmek isteyebilir. Böylesi durumlar için para ay›rmam›fl olan bi-
risi çok zor durumlara düflecek, bir k›s›m kay›plarla karfl›lafl›lacakt›r. Bu kay›p en-
fes bir yeme¤i kaç›rmak veya bir randevuya yetiflememek ya da ilaç almak için er-
tesi gün yeniden gelmek vb biçimlerde olabilir.

‹htiyat saikiyle para talebi de esasen muamele saikinde oldu¤u gibidir ve gelir
düzeyiyle pozitif iliflkisi vard›r. Yine bu saikle para talebinin de faiz oran› ile ters
yönlü bir iliflkisi olmas› gerekti¤i düflünülebilir. Ancak bu iliflki pek de kuvvetli ol-
masa gerektir. ‹htiyat saikinin muamele saikinden pek farkl› olmamas› nedeniyle
her ikisi de muamele saiki olarak düflünülebilir ve bu iki saikle elde tutulan para
miktar›, az sonra tart›flaca¤›m›z spekülatif para talebinden ay›rmak için “aktif para
talebi” olarak adland›r›l›r.

Spekülatif Para Talebi
Keynes, teorisini muamele ve ihtiyat amaçl› para talebi ile bitirmifl olsayd› gelir, pa-
ra talebinin tek önemli de¤iflkeni olacak ve dolay›s›yla Cambridge yaklafl›m›na pek
bir fley ilave etmemifl olacakt›. Bununla birlikte Keynes Klasik Cambridge ekono-
mistleri ile paran›n bir servet biriktirme arac› oldu¤u konusunda da hemfikirdi ve
buradan hareketle paran›n spekülasyon amac›yla kullan›labilece¤i gibi, kendinden
öncekilerin pek üzerinde durmad›¤› bir noktaya büyük önem vermekteydi. Key-
nes ayn› zamanda zenginli¤in gelir ile yak›ndan iliflkili oldu¤u ve para talebinin
spekülatif amaçl› bilefleninin de gelir ile iliflkili oldu¤u konusunda Klasik Cambrid-
ge ekonomistleri ile ayn› görüflte idi. Ayr›ca Keynes, bir servet unsuru olarak ne
kadar paran›n elde tutulmas› gerekti¤ine yönelik kararlar› etkileyecek faktörlerin
üzerinde dikkatle durmufltur. Para talebinin servet bileflenine de gelirin bir oran›
olarak bakan Klasik Cambridge ekonomistlerinin aksine Keynes, faiz oranlar›n›n
da para talebi üzerinde çok önemli bir rol oynayaca¤›na inanm›flt›r.

Hem ifllem hem de ihtiyat için para talebi, paran›n ödeme arac› olma fonksiyo-
nunu vurgular; her ikisi de ödemeleri yapmak için elde bulundurulan parayla ilifl-
kilidir. Her ne kadar ihtiyat talebi M2’ye ait nispeten likit baz› unsurlar› içerse de iki
teori de esas olarak paran›n M1 tan›m›yla iliflkilidir. Spekülatif para talebi ise para-
n›n de¤er biriktirme fonksiyonuyla dolay›s›yla M2 ve daha genifl kapsaml› para ta-
n›mlar›yla iliflkilidir. Spekülasyon saikine ba¤l› olarak tutulan para “at›l para talebi”
olarak adland›r›l›r. Zira bu para mübadelelerde kullanmak için bekletilmemektedir.
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Keynes servetin tutulabilece¤i varl›klar› para ve tahviller olmak üzere iki kate-
goriye ay›rm›flt›r. Dolay›s›yla flu soruyu sormaktad›r: Bireyler servetlerini para ile
tahvil aras›nda bölüfltürürken nas›l davran›rlar ve neyi göz önünde bulundururlar?

Paray› elde tutman›n beklenen getirisi, elde tahvil bulundurman›n beklenen ge-
tirisinden daha yüksekse bireyler para bulundurmay› tercih edeceklerdir. Keynes,
ço¤u vadesiz mevduat faiz getirmedi¤i için paran›n beklenen getirisinin s›f›r oldu-
¤unu varsaymaktad›r. Tahviller için ise beklenen getirinin iki bilefleni vard›r: Faiz
ödemeleri ve beklenen sermaye kazançlar›.

Bilindi¤i gibi faiz oranlar› yükseldi¤inde bir tahvilin fiyat› düfler. Faiz oranlar›-
n›n yükselece¤ini bekliyorsan›z tahvillerin fiyatlar›n›n düflece¤ini ve böylelikle ne-
gatif bir sermaye kazanc› yani sermaye kayb› beklersiniz. E¤er faiz oranlar›n›n
önemli ölçüde yükselece¤ini bekliyorsan›z sermaye kay›plar› faiz ödemelerini afla-
bilir ve tahvillerden bekledi¤iniz getiri negatif olabilir. Bu durumda, beklenen ge-
tirisi daha yüksek olaca¤› için servetinizi para olarak tutmay› düflünebilirsiniz, çün-
kü paran›n getirisi s›f›r iken tahvilin getirisi negatiftir.

Keynes, bireyler için belirli bir asgari faiz oran›n›n olaca¤›n› varsaymaktad›r.
E¤er faiz oranlar› bu düzeyin alt›nda seyrederse bireyler tahvillerin faiz oran›n›n ge-
lecekte yükselece¤ini ve böylece sermaye kayb› nedeniyle zarar göreceklerini dü-
flünürler. Bunun bir sonucu olarak bireyler servetlerini tahvillerden çok para olarak
tutma yönünde daha istekli olacak ve bu durumda para talebi yükselecektir.

Bu nokta fiekil 4.2 üzerinde
gösterilmifltir. Faiz oran›n›n normal
kabul edilen düzeyin alt›na düfl-
mesi insanlarda gelecekte daha ca-
zip yat›r›m f›rsatlar›n›n do¤aca¤›
beklentisi oluflturur. Bu da para ta-
lebini art›r›r. Faiz oran› ‹min gibi
kritik bir düzeye düflünce, faizle-
rin bunun alt›na düflmeyece¤i ve
art›k yükselece¤i beklentisi iyice
yay›l›r ve insanlar gelirlerini para
olarak tutar, di¤er varl›klar› tercih
etmezler. Bu da para talebi e¤risinin yatay olmas›na yol açar. Bu durum IS-LM mo-
delinde üzerinde durulan likidite tuza¤› durumudur. ‹nsanlar para arz› ne kadar
art›r›l›rsa art›r›ls›n tüm paray› talep etmekte ve faiz oran› para arz›ndaki de¤iflme-
den etkilenmemektedir.

Keynes’e göre bireylerin para talebi kararlar› arkas›nda yatan üç saik nelerdir ve para ta-
lebi hangi de¤iflkenlerden etkilenir?

Üç Saikin Birlikte Ele Al›nmas›
Keynes’in öne sürdü¤ü para talebinin üç saikini tek tek ele ald›ktan sonra, bu üç
saiki birlikte de¤erlendirerek bir para talebi denklemi yazmak istersek kullanaca-
¤›m›z de¤iflkenler reel gelir düzeyi ve faiz oran› olacakt›r. Çünkü muamele ve ih-
tiyat saikleri para talebinin büyük ölçüde gelire ve k›smen faiz oran›na ba¤l› oldu-
¤unu ortaya koyarken spekülasyon saiki para talebini tamamen faiz oran›na ba¤-
lamaktad›r. Keynes, likidite tercihleri fonksiyonu olarak bilinen ve i ve Y’nin bir
fonksiyonu olarak reel para talebini, Md/P, aç›klayan flu eflitli¤i yazm›flt›r:
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Bu fonksiyonda para talebi faiz oran› ile negatif, gelir düzeyi ile pozitif bir ilifl-
kiye sahiptir. 

Keynes’in, para talebinin sadece gelir ile iliflkili olmay›p faiz oran› ile de iliflki-
li oldu¤una yönelik ç›kar›m›, faiz oranlar›n›n para talebi üzerinde hiçbir etkisi ol-
mad›¤›n› iddia eden Fisher’in para talebi görüflünden önemli bir sapma olurken fa-
iz oranlar›n›n olas› etkilerini göz ard› etmeyen Cambridge yaklafl›m›ndan daha az
bir sapma göstermektedir. Bununla birlikte klasik Cambridge ekolünde faiz oran-
lar›n›n para talebi üzerindeki dolayl› etkisi araflt›r›lmam›flt›r.

Likidite tercihleri fonksiyonundan paran›n dolafl›m h›z›n›, PY/M, türetmek sure-
tiyle Keynes’in para talebi teorisinin, paran›n dolafl›m h›z›n›n sabit olmay›p faiz
oran›ndaki dalgalanmalarla birlikte dalgalanaca¤›n› ima etmekte oldu¤unu görebi-
liriz. Likidite tercihleri denklemini afla¤›daki gibi yeniden yazarak dolafl›m h›z› ile
faiz oran› aras›ndaki iliflkiyi gösterebiliriz:

Eflitli¤in her iki yan›n› Y ile çarparak ve para piyasas› dengesinde para arz› ile
talebi birbirlerine eflit olmak zorunda olacaklar›ndan Md’nin M ile yer de¤ifltirebi-
lece¤ini dikkate alarak paran›n dolafl›m h›z›n› flöyle tan›mlayabiliriz:

Para talebinin faiz oranlar› ile negatif yönlü bir iliflki içinde oldu¤unu, i yüksel-
di¤inde f(i,Y)’nin düflece¤ini ve böylece paran›n dolafl›m h›z›n›n da yükselece¤ini
anl›yoruz. Di¤er bir deyiflle faiz oranlar›ndaki bir yükselme veri bir gelir düzeyi
için insanlar› daha az para tutmaya teflvik edecektir ve böylece paran›n el de¤ifltir-
me h›z› (paran›n dolafl›m h›z›) daha yüksek olacakt›r. Bu mant›k, faiz oranlar›
önemli ölçüde dalgalanmalar gösterdi¤i için paran›n dolafl›m h›z›n›n da ayn› flekil-
de dalgalanaca¤›na iflaret etti¤ini ima etmektedir.

Keynes’in likidite tercihleri teorisi kapsam›nda faiz oranlar› ile paran›n dolafl›m h›z› ara-
s›nda nas›l bir iliflki vard›r?

Friedman’›n Modern Miktar Teorisi
Milton Friedman’›n 1956’da “Paran›n Miktar Teorisi: Yeni Bir Yaklafl›m” adl› ünlü
makalesi ile yeni bir para talebi teorisi gelifltirdi. Her ne kadar Friedman s›k s›k Ir-
ving Fisher ve miktar teorisine at›fta bulunuyorsa da para talebi analizleri, Fisher’in
analizlerinden çok Keynesyen ve Cambridge ekonomistlerinin analizine yak›nd›r.

Kendinden öncekiler gibi Friedman da insanlar›n niçin ellerinde para tuttukla-
r› sorusunun cevab›n› aram›flt›r. Friedman, paray› “sat›n alma gücünün geçici bir
bar›na¤›” olarak tan›mlamakta ve para analizine de bu aç›dan yaklaflmaktad›r. Key-
nes’in yapt›¤› gibi elde para bulundurman›n amaçlar›n› analiz etmek yerine, Fried-
man basitçe herhangi bir varl›¤a yönelik talebi etkileyen faktörlerin para talebini
de etkileyece¤ini savunarak portföy tercihleri teorisini paraya uygulam›flt›r.
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Portföy tercihleri teorisi, para talebinin, bireylerin servetlerinin ve para d›fl›nda-
ki varl›klar›n beklenen getiri oranlar›n›n bir fonksiyonu olmas› gerekti¤ini söyle-
mektedir. Friedman da Keynes gibi insanlar›n belirli bir miktar para balanslar› (re-
el para miktar›) bulundurmak isteyeceklerini fark etmifltir. Friedman, elde tutula-
cak paran›n miktar›n› belirleyen bir dizi de¤iflkenler öne sürmektedir:

Bu iliflkideki de¤iflkenlerden (Md/P) reel para talebini, Yp Friedman taraf›ndan
gelifltirilmifl bir servet ölçüsü olan sürekli geliri (teknik olarak gelecekte beklenen
tüm gelirlerin bugünkü de¤eri ya da beklenen uzun dönem ortalama gelir), rm pa-
radan beklenen getiriyi, rb tahvillerin beklenen getirisini, re hisse senetlerinin bek-
lenen getirisini ve πe ise beklenen enflasyon oran›n› göstermektedir. K›smi türev-
ler ise para talebinin yukar›da belirtilen de¤iflkenlerden pozitif mi yoksa negatif mi
etkilendi¤ini göstermektedir.

fiimdi Friedman’›n para talebi fonksiyonundaki de¤iflkenlerin para talebini na-
s›l ve niçin etkiledi¤ine bakal›m. Bir varl›¤a yönelik talep servet ile do¤ru orant›l›
oldu¤u için Friedman’›n servet kavram› olan sürekli gelir de para talebi ile pozitif
bir iliflki içindedir. Tüketimin sürekli gelir teorisinden hat›rlanaca¤› üzere sürekli
gelirdeki k›sa dönem dalgalanmalar cari gelirdeki dalgalanmalardan çok daha az-
d›r. Örne¤in bir geniflleme döneminde cari gelir düzeyi h›zl› bir flekilde artarken
bu art›fllar›n büyük bir k›sm› geçici oldu¤u için ortalama uzun dönem geliri çok
fazla de¤iflmez. Böylece bir canl›l›k döneminde sürekli gelir cari gelirden daha az
artar. Aksine bir durgunluk döneminde gelirdeki azalman›n büyük bir k›sm› geçi-
cidir ve ortalama uzun dönem gelir, cari gelirden daha az düfler. Friedman’›n para
talebinin bir belirleyicisi olarak sürekli gelir kavram›n› kullanmas›n›n bir sonucu
olarak para talebi konjonktür hareketlerinden fazla etkilenmeyen istikrarl› bir nite-
lik kazanmaktad›r.

Bir birey servetini para d›fl›nda pek çok farkl› varl›k biçimlerinde tutabilir. Fri-
edman bunlar›, tahviller, hisse senetleri ve mallar olmak üzere üç gruba ay›rmak-
tad›r. Bireyleri para yerine bu varl›klar› tutmaya sevk eden fley bu varl›klar›n her
birinin beklenen getirilerinin paran›n beklenen getirisinden daha yüksek olmas›-
d›r. Nitekim her üç de¤iflkene iliflkin k›smi türevler negatif iflaretlidir ve bunun an-
lam› her bir varl›¤›n getirisinin yükselmesi durumunda para talebinin düflece¤idir.

Her üç de¤iflkende de bulunan paran›n beklenen getirisi, rm, normal olarak sa-
dece paran›n sa¤lad›¤› likiditeden ibarettir. Ancak bunun d›fl›nda paran›n getirisi
flu iki faktörden de etkilenmektedir: Bankalar taraf›ndan, para arz›na dahil olan
mevduatlara sa¤lanan otomatik fatura ödemesi gibi hizmetler artt›kça para tutma-
n›n beklenen getirisi artacakt›r. Ayr›ca günümüzde para arz›na dahil olan baz› va-
desiz mevduatlara faiz ödenmektedir. Bu faiz ödemeleri yükseldikçe paradan bek-
lenen getiri de artacakt›r. 

(rb–rm) ve (re–rm) terimleri paraya oranla tahviller ve hisse senetlerinden bek-
lenen getirileri göstermektedir; bunlar yükseldikçe paran›n nispi beklenen getirisi
düfler ve sonuç olarak para talebi de düfler. Sonuncu terim (πe–rm) paraya oranla
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Sürekli gelir, gelecekte
beklenen tüm gelirlerin
bugünkü de¤eri ya da
beklenen uzun dönem
ortalama gelirdir.



mallar›n beklenen getirilerini göstermektedir. Mallar› elde bulundurman›n bekle-
nen getirisi, fiyatlar› yükselip beklenen enflasyon oran› πe’ye eflit oldu¤unda mey-
dana gelen beklenen sermaye kazançlar›d›r. E¤er beklenen enflasyon oran› %10
ise bu durumda mallar›n beklenen fiyatlar›nda %10’luk bir art›fl meydana gelir ve
beklenen getirileri %10 olur. (πe–rm), yükseldi¤inde paraya oranla mallar›n bekle-
nen getirileri artar ve para talebi düfler.

Özet olarak Friedman’›n teorisi, faiz oranlar›ndaki de¤iflmelerin para talebini
çok az etkileyece¤ini iddia etmektedir. Böylece asl›nda sürekli gelir para talebinin
en önemli belirleyicisi olarak kalmaktad›r. Bu durumda Friedman’›n para talebi
fonksiyonu yaklafl›k olarak flu flekilde ifade edilebilir:

Friedman’a göre para talebinin faiz oran›na duyarl›l›¤› çok düflüktür. Faiz oran-
lar›ndaki bir art›fl sonucu di¤er varl›klar›n beklenen getirilerindeki bir art›fl, para-
n›n beklenen getirisindeki bir art›fl taraf›ndan dengelenece¤i için di¤er varl›klarla
paran›n getirilerinin fark› ya da oran› pek de¤iflmemektedir. Friedman’›n vurgula-
d›¤› ikinci nokta para talebi fonksiyonunun istikrarl›l›¤›d›r. Keynes’in aksine Fried-
man para talebindeki tesadüfi dalgalanmalar›n küçük oldu¤unu ve para talebi
fonksiyonu ile para talebinin tam olarak tahmin edilebilece¤ini iddia etmektedir.
Bunun anlam› paran›n dolafl›m h›z›n›n büyük ölçüde tahmin edilebilir oldu¤udur.
Paran›n dolafl›m h›z›n› afla¤›daki formül ile tahmin edebiliriz:

Y ile Yp aras›ndaki iliflki genellikle oldukça tahmin edilebilir oldu¤u için istik-
rarl› bir para talebi fonksiyonu, paran›n dolafl›m h›z›n›n da ayn› flekilde tahmin edi-
lebilir oldu¤unu ima eder. Gelecek dönemde paran›n dolafl›m h›z›n›n ne olaca¤›-
n› tahmin edebiliyorsak para miktar›ndaki bir de¤iflme toplam harcamalar üzerin-
de tahmin edilebilir bir de¤iflme meydana getirecektir. Paran›n dolafl›m h›z› art›k
sabit olarak kabul edilemese bile para arz› nominal gelirin önemli bir belirleyicisi
olmaya devam edecektir. Bu nedenle, Paran›n toplam harcamalar üzerindeki öne-
mi hakk›nda ayn› sonuçlara dayand›¤› için Friedman’›n para talebi teorisi paran›n
miktar teorisinin yeni bir ifadesidir. 

Denge Faiz Oran›
Para arz ve talebine iliflkin bu aç›klamalardan sonra para piyasas›nda denge faiz
oran›n› tespit edebiliriz. Afla¤›daki grafikte para arz› düfley olarak çizilmifltir. Bu-
nun anlam› para arz› faiz oran›ndaki de¤iflmelere otomatik olarak cevap vermez.
K›saca, para arz› faiz oranlar›na duyarl› de¤ildir. Bu düfley arz e¤risi ile negatif
e¤imli para talep e¤risinin kesiflimi denge faiz oran›n› belirler. Bu faiz oran›nda
bireylerin ve firmalar›n elde tutmak istedikleri para miktar› tam olarak piyasada
mevcut bulunan paraya eflittir. fiekil 4.3’te denge faiz oran› i* olarak gösterilmifl-
tir. i* faiz oran›n›n üzerinde bir faiz oran›nda Ms>Md olacakt›r. Bu durumda in-
sanlar ellerindeki fazla paray› faiz getiren varl›klara dönüfltürmek isteyeceklerdir.
Bu ise mevduat kabul eden bankalar›n ve tahvil ihraç eden flirketlerin teklif et-
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tikleri faiz oran›n›n düflmesine ne-
den olacakt›r. Benzer flekilde faiz
oran› i*’dan düflük ise insanlar nak-
de döneceklerdir. Örne¤in, tahvil
talep etmeyeceklerdir. Bu durum-
da faiz oranlar› yükselecektir.

Para politikas› asl›nda denge
faiz oran›n› de¤ifltirme yoluyla ça-
l›fl›r. Merkez bankas› para arz›n›
ayarlayarak faiz oran›n› afla¤› ya
da yukar›ya do¤ru hareket ettire-
bilir. Örne¤in, merkez bankas›
aç›k piyasa al›m› yapabilir, karfl›l›k
oran›n› düflürebilir, böylece para
arz›n› artt›rabilir. Afla¤›daki flekil-
de para arz› Ms

1’den Ms
2’ye artt›-

¤›nda para talebi de¤iflmedi¤i için
denge faiz oran› i1’den i2’ye düfl-
müfltür. fiekil 4.4’te görüldü¤ü gibi
daralt›c› politikalarla para arz›
Ms

1’den Ms
3’e düflürüldü¤ünde faiz

oran› i3’e yükselmektedir.
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Paran›n ifllevlerini ve özelliklerini s›ralamak

Paran›n dört geleneksel ifllevi vard›r. Bunlar›n bi-
rincisi paran›n bir mübadele (de¤iflim) arac› ol-
mas›d›r. Di¤erleri paran›n de¤er muhafaza arac›
olmas›, hesap birimi olmas› ve gelecekteki öde-
melerde standart olmas›d›r. Bu üç ifllev esasen
paran›n birinci ifllevine, ödeme arac› olmas›na
ba¤l›d›r. 
Bir varl›¤›n para olarak kullan›labilmesi için baz›
özellikleri tafl›mas› gerekir. Bunlar tafl›nabilirlik,
dayan›kl›l›k, bölünebilirlik, standardizasyon ve
alg›lanabilirliktir.

Paray› tan›mlamak ve para miktar›n›n ölçülme-

sinde kullan›lan yaklafl›mlar› ifade etmek

Mal ve hizmet al›m sat›mlar›nda ya da borçlar›n
geri ödemesinde genel kabul gören her fley para
olarak tan›mlan›r. 
Merkez bankas› çeflitli para arz› tan›mlar›n› kullan-
maktad›r. Bunlar: Dolafl›mdaki para, M1, M2, M3.

Para arz›n›n belirlenmesi ve para ço¤altan› aç›k-

lamak

Para arz›n›n belirlenmesi sürecinin üç önemli
aktörü vard›r. Bunlar; merkez bankas›, banka
d›fl› özel sektör ve bankalard›r. Para arz›n›n ço-
¤altan teorisi para arz›n› parasal taban ile bü-
yüklü¤ü rezerv ve nakit oranlar›na ba¤l› olarak
tan›mlanan bir ço¤altan katsay›s›n›n çarp›m› ola-
rak tan›mlamaktad›r.

Para talebi teorilerini aç›klamak

Para talebi teorileri ekonomik aktörlerin ellerin-
de tutacaklar› para miktar›n› nas›l belirlediklerini
aç›klamaya çal›fl›rlar. Ekonomideki para talebini
aç›klamaya yönelik üç temel teoriden söz edebi-
liriz: Klasik para talebi, Keynesyen para talebi ve
Friedman’›n modern miktar teorisidir.
Klasik para talebi miktar teorisini kullanarak pa-
ra talebini gelirin bir fonksiyonu olarak elde eder.
Keynes, para talebinin arkas›nda yatan 3 saikin
(güdünün) bulundu¤unu varsaymaktayd›: Mu-
amele saiki, ihtiyat saiki ve spekülasyon saiki.
Burada likidite tercihi teorisi kapsam›nda para
talebi gelirin ve faizin bir fonksiyonu olarak elde
edilir. 
Friedman basitçe herhangi bir varl›¤a yönelik ta-
lebi etkileyen faktörlerin para talebini de etkile-
yece¤ini savunarak portföy tercihleri teorisini pa-
raya uygulam›flt›r. Portföy tercihleri teorisi, para
talebinin, bireylerin servetlerinin ve para d›fl›n-
daki varl›klar›n beklenen getiri oranlar›n›n bir
fonksiyonu olmas› gerekti¤ini söylemektedir.

Özet
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1. Afla¤›dakilerden seçeneklerden hangisi paran›n dört
ifllevinden biri de¤ildir? 

a. Tafl›nabilir olmas›
b. Mübadele (de¤iflim) arac› olmas›
c. De¤er saklama arac› olmas›
d. Hesap birimi olmas›
e. Gelecekteki ödemelerde standart olmas›.

2. Afla¤›dakilerden seçeneklerden hangisi bir varl›¤›n
para olarak kullan›labilmesi için tafl›mas› gereken özel-
liklerden biri de¤ildir?

a. Tafl›nabilirlik
b. Dayan›kl›l›k
c. Bölünebilirlik
d. Estetiklik
e. Standardizasyon

3. Afla¤›daki seçeneklerden hangisi merkez bankas›n›n
tan›mlad›¤› dört parasal büyüklükten biri de¤ildir? 

a. Dolafl›mdaki para
b. M1
c. M2
d. M3
e. M4

4. ve 5. Sorular› afla¤›daki bilgilere göre yan›tlay›n›z. 
Banka paras› yarat›lmas› ile ilgili olarak; rezerv oran›n›
%10 oldu¤u durumda bafllang›ç mevduat› T500 ise;

4. Bafllang›ç mevduat› kendisinin kaç kat› kadar mev-
duat yaratmaktad›r?

a. 15
b. 100
c. 5
d. 500
e. 10

5. Yarat›lan mevduat ne kadard›r?
a. 7500
b. 5000
c. 50000
d. 2500
e. 250000

6. Nakit-mevduat oran› (cr) küçüldükçe para ço¤altan›
nas›l de¤iflir?

a. Bilinemez 
b. er’ nin nas›l de¤iflti¤ine ba¤l›d›r.
c. Küçülür
d. Büyür
e. De¤iflmez

7. Nominal gelirin (GSY‹H) bafllang›çta T750 milyar,
para arz›n›n T250 milyar ve paran›n dolafl›m h›z›n›n da
3 oldu¤unu varsayal›m. Para arz›n›n ikiye katlanarak
T500 milyar olmas› durumunda, nominal gelir ne kadar
olur? 

a. T1,5 Milyar
b. T1,5 Trilyon
c. T150 Milyar
d. T225 Milyar
e. T375 Milyar

8. Keynes’in likidite tercihleri teorisi kapsam›nda para
talebi ile faiz oran› ve gelir düzeyi aras›nda nas›l bir ilifl-
ki vard›r? 

a. Pozitif-Negatif
b. Negatif-Pozitif
c. Negatif-Negatif
d. Pozitif-Pozitif
e. Hiçbir iliflki yoktur.

9. M.Friedman’a göre para talebinin en önemli belirle-
yicisi nedir? 

a. Beklenen Enflasyon
b. Faiz
c. Sürekli Gelir
d. Tahvillerin Beklenen Getirisi
e. Hisse Senetlerinin Getirisi

10. Halk›n (ticari bankalar d›fl›ndaki firmalar ile hane-
halklar›) ellerinde tuttuklar› madeni ve ka¤›t paralara
ne denir?

a. Kaydi Para
b. Parasal Taban
c. Rezerv
d. Mevduat
e. Dolafl›mdaki Para

Kendimizi S›nayal›m
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Paran›n ‹fllevleri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Paran›n Özellikleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Merkez Bankas›n›n Para Arz›
Tan›mlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Banka Paras›n›n Yarat›lma-
s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Banka Paras›n›n Yarat›lma-
s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Para Ço¤altan› ve Para Ar-
z›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Klasik Para Talebi ve Miktar
Teorisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Keynes’in Likidite Tercihle-
ri Teorisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Friedman’›n Modern Miktar
Teorisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Merkez Bankas›n›n Para Arz›
Tan›mlar›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Paran›n dört ifllevi vard›r: Mübadele (de¤iflim) arac› ol-
mas›, de¤er saklama arac› olmas›, hesap birimi olmas›,
gelecekteki ödemelerde standart olmas›.

S›ra Sizde 2

Paran›n özellikleri; Tafl›nabilirlik, dayan›kl›l›k, bölüne-
bilirlik, standardizasyon ve alg›lanabilirliktir.

S›ra Sizde 3

Para miktar›n›n ölçülmesinde iki temel yaklafl›m vard›r:
Muamele (ifllem) yaklafl›m› ve likidite yaklafl›m›.

S›ra Sizde 4

Para arz›n›n belirlenmesi sürecinin aktörleri üç önemli
aktörü vard›r: Merkez Bankas›, Banka D›fl› Özel Sektör
ve Bankalar.

S›ra Sizde 5

Parasal tabandaki bir art›fl para arz›nda ayn› oranda bir
art›fl yönünde etkiler. 

S›ra Sizde 6

Cambridge yaklafl›m› bireysel tercihleri vurgulay›p faiz
oranlar›n›n etkisini göz ard› etmemekte bunun yan›nda
Fisher, teknolojik faktörleri ön plana ç›kar›p faiz oran-
lar›n›n para talebi üzerinde k›sa dönemdeki olas› etki-
lerini göz ard› etmektedir.

S›ra Sizde 7

Keynes’in öne sürdü¤ü likidite tercihleri teorisi kapsa-
m›nda para talebinin üç saiki; muamele, ihtiyat ve spe-
külatif saiklerdir. Üç saik birlikte de¤erlendirildi¤inde
para talebi reel gelir düzeyi ve faiz oran› de¤iflkenlerin-
den etkilenir. Para talebi bu de¤iflkenlerden faiz oran›
ile negatif, gelir düzeyi ile pozitif bir iliflkiye sahiptir.

S›ra Sizde 8

Para talebinin faiz oranlar› ile negatif yönlü bir iliflki
içinde oldu¤unu, i yükseldi¤inde, f(i,Y)’nin düflece¤ini
ve böylece paran›n dolafl›m h›z›n›n da yükselece¤ini an-
l›yoruz. Yani faiz ile dolafl›m aras›ndaki iliflki pozitiftir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Mal piyasas› dengesi ve dengedeki de¤iflmeleri de¤erlendirebilecek,
Para piyasas› dengesi ve dengedeki de¤iflmeleri aç›klayabilecek,
Ekonominin genel dengesi ve dengedeki de¤iflmeleri de¤erlendirebilecek,
Ödemeler Bilançosu denge koflullar›n› gösteren BP e¤risini aç›klayabilecek,
Mundell-Fleming Modeli kapsam›nda sabit ve esnek döviz kuru sistemleri
alt›nda çeflitli politikalar›n etkilerini de¤erlendirilebilecek bilgi ve beceri-
ler kazanabileceksiniz.

‹çindekiler

• IS E¤risi
• LM E¤risi
• Likidite Tuza¤›
• D›fllama Etkisi

• Aç›k Ekonomi
• Ödemeler Dengesi
• BP E¤risi

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Makro ‹ktisat

• MAL P‹YASASI DENGES‹ (IS E⁄R‹S‹)
• PARA P‹YASASI DENGES‹

(LM E⁄R‹S‹)
• MAL VE PARA P‹YASALARINDA

B‹RL‹KTE DENGE (GENEL DENGE)
• ÖDEMELER B‹LANÇOSU DENGES‹:

BP E⁄R‹S‹
• MUNDELL-FLEMING MODEL‹: AÇIK

EKONOM‹DE TALEP YÖNLÜ
POL‹T‹KALAR

Denge Milli Geliri:
IS-LM ve IS-LM-BP
Analizi
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G‹R‹fi
‹ngiliz iktisatç›lar John Hicks ve Alvin Hansen taraf›ndan gelifltirilen IS-LM modeli,
modern makroekonominin temel tafllar›ndan birisidir. Model, ekonominin reel yö-
nünü parasal yönü ile birlikte ele alma olana¤› vermekte ve ekonominin genel
dengesinin mal ve para piyasalar›n›n efl anl› olarak dengeye gelmesiyle sa¤lanaca-
¤›n› göstermektedir. Bu ünitede, fiyat düzeyinin sabit oldu¤u varsay›m› alt›nda ön-
ce kapal› bir ekonomide mal ve para piyasalar› dengesi ile dengedeki de¤iflmeler
incelenecektir. Daha sonra ise bir ad›m daha ileriye gidilerek tart›flmalar› daha ger-
çekçi hâle getirebilmek için, yaklafl›m aç›k ekonomi için adapte edilmeye çal›fl›la-
cakt›r. Bu ba¤lamda IS-LM e¤risi modelinin aç›k ekonomi versiyonu oluflturulup
IS-LM-BP modeli kapsam›nda aç›k ekonomide çeflitli makroekonomik politikalar›n
etkileri analiz edilecektir. 

MAL P‹YASASI DENGES‹ (IS E⁄R‹S‹)
‹ktisada Girifl dersinden an›msanaca¤› gibi, basit Keynesci gelir belirlenmesi mo-
delinde davran›flsal eflitlikler, tüketim fonksiyonu için: C = C

– 
+ c(Y -t.Y + TR

–
), ya-

t›r›m için: I = I
–
, kamu harcamalar› için (G = G

–
) fleklinde tan›mland›¤›nda, denge

gelir ve has›la düzeyi otonom harcamalar ve marjinal tüketim e¤ilimi taraf›ndan
belirleniyordu:

Otonom harcamalar otonom tüketim, (C
–
), otonom yat›r›m, ( I

–
) ve kamu harca-

malar› (G
–
) ile transferlerden (TR

–
) olufluyordu. Yani yat›r›m harcamalar› tamamen

d›flsal bir de¤iflken idi. Denge gelir düzeyinin bir koflulu da planlanan tasarrufla-
r›n, planlanan yat›r›mlara eflit olmas› ya da arzulanmayan stok yat›r›mlar›n›n s›f›r
olmas› idi:

C + I ≡ Y ≡ C + S ⇒ I = S

I = S koflulu herhangi bir gelir düzeyinde sa¤lanabilir. Amaç ise bu eflitli¤i arzula-
nan bir seviyede sa¤lamakt›r.

Buraya kadar d›flsal (otonom) bir de¤iflken kabul edilen yat›r›m harcamalar› ar-
t›k faiz oran›na ba¤l› içsel bir de¤iflken olarak ele al›nacakt›r. Faiz oranlar›n›n dü-
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flük olmas›, yat›r›m maliyetini düflürece¤i ve getirisini art›raca¤› için, planlanan ya-
t›r›mlar› art›r›rken yüksek faiz oran› yat›r›m harcamalar›n› düflürecektir. Yat›r›m
harcamalar› fonksiyonunu, b pozitif bir katsay› olmak üzere,

I = I
–
- bi

biçiminde yazabiliriz. Burada i faiz oran›, b yat›r›mlar›n faiz oran›na duyarl›l›¤›n›
gösteren katsay›, I

– 
otonom, yani faiz ve gelirden ba¤›ms›z yat›r›m harcamas›d›r. Bu

fonksiyon, faiz oran› düfltükçe planlanan yat›r›m harcamalar›n›n artaca¤›n› ifade et-
mektedir. Faiz oran›ndaki bir puanl›k azalma yat›r›m harcamalar›nda, b kadarl›k
bir art›fla neden olacakt›r. b katsay›s› büyüdükçe yat›r›m talebi e¤risi yat›klafl›rken
b katsay›s› küçüldükçe yat›r›m talebi e¤risi dikleflir.

Gerçekte yat›r›mlar otonom olmay›p faiz oran›n›n bir fonksiyonudur. Buna gö-
re, planlanan yat›r›mlar› tasarrufa eflitleyen faiz oranlar› ile gelir seviyelerinin bile-
flimini gösteren bir e¤ri mal piyasas›nda olas› denge noktalar›n› ortaya koyacakt›r
ki bu e¤ri burada gelifltirece¤imiz IS e¤risidir.

IS E¤risinin Elde Edilifli
D›fl iliflkileri ihmal edersek toplam harcamalar tüketim, yat›r›m ve kamu harcama-
lar›ndan oluflur ancak yat›r›mlar art›k otonom de¤ildir. Bu durumda toplam talep
ya da planlanan toplam harcamalar;

AE ≡ C + I + G
–

AE ≡ C– 
+ cTR

–– 
+ c (1-t) Y + I

–
- bi + G

–
,

c (1 - t) yerine c yazarsak,
AE = A

– 
+cY - bi,

fleklinde tan›mlan›r ki burada her zamanki gibi, A
– 

= C
– 

+ I
–

+ G
– 

+ cTR
–– 

olup otonom
harcamalar› temsil etmektedir. Bu eflitlik bize faiz oran› yükseldikçe, yat›r›m tale-
binin ve toplam harcamalar›n azald›¤›n› söylemektedir.

Her bir faiz oran› için denge
gelir ve has›la düzeyini Keynes-
yen 45 derecelik modeli kulla-
narak belirleyebiliriz. Faiz oran›
de¤ifltikçe denge gelir düzeyi de
de¤iflir. Mal piyasas›nda, faiz
oran› ile gelir düzeyi aras›ndaki
iliflkiler IS e¤risiyle ortaya konu-
lur. IS e¤risinin elde edilifli Key-
nesci model yard›m›yla fiekil
5.1’de gösterilmektedir:

Veri bir i1 faiz oran› için yu-
kar›daki eflitli¤in son terimi bir
sabit (bi1) olacakt›r. Buna karfl›-
l›k gelmek üzere fiekil 5.1’in üst
panelinde dik eksenden baflla-
yan toplam harcama (AE) fonk-
siyonunu çizeriz. Toplam har-
cama fonksiyonunun e¤imi (c)
olup her iki durumda da sabit-
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tir. Bu fonksiyonun 45° lik do¤ruyu E1’de kesmesiyle elde edilen denge gelir dü-
zeyi Y1’dir. Bu faiz oran›-gelir düzeyi ikilisini, alt paneldeki e1 noktas› olarak ifla-
retleyelim. Bu nokta IS e¤risi üzerindedir.

fiimdi daha düflük bir i2 faiz oran›n› göz önüne alal›m. Faiz oran› düfltü¤ü için
yat›r›mlar ve toplam harcama artacak ve denge E2 noktas›na kayacakt›r. Mal piya-
sas›n›n dengede oldu¤u bu noktadaki faiz oran› ve gelir düzeyi çiftini de alt pane-
le (e2 olarak) aktaral›m. Bu flekilde mal piyasas›nda dengeyi sa¤layan faiz oran› ve
gelir düzeylerini gösteren noktalar›n geometrik yeri IS e¤risidir. Bu nedenle IS e¤-
risine mal piyasas› denge e¤risi de denir.

IS e¤risinin elde edilmesinde alternatif yöntem olarak tasarruf-yat›r›m ya da da-
ha genel olarak s›z›nt›-enjeksiyon eflitli¤i kullan›lmaktad›r.

fiekil 5.2’nin sol panelinde iki farkl› gelir düzeyi için pozitif e¤imli tasarruf
fonksiyonlar› çizilmifltir. Reel faiz yükseldi¤i zaman hanehalklar› daha fazla ta-
sarruf yapmay› arzulad›klar› için tasarruf fonksiyonlar› pozitif e¤imlidir, gelir
düzeyi Y0’dan Y1’e artt›¤›nda ise tasarruf fonksiyonu sa¤a kaymaktad›r çünkü
her bir faiz oran›nda daha fazla tasarruf yap›lmaktad›r. Yat›r›m fonksiyonu ise
negatif e¤imli olarak çizilmifltir. Çünkü faiz oran›ndaki bir azalma sermayenin
kullan›m maliyetini azaltt›¤›ndan, arzulanan sermaye stokunu, dolay›s›yla arzu-
lanan yat›r›m› artt›racakt›r.

fiimdi Y0 gelir düzeyinde, yat›r›m tasarruf dengesinin E0’da gerçekleflti¤ini; pi-
yasan›n temizlendi¤i bir denge oldu¤unu görmekteyiz. fieklin sa¤ panelinde i0 fa-
iz ve Y0 gelir düzeyi için belirlenen e0 noktas› ise IS e¤risi üzerindeki bir nokta
olup, bu noktada I = S dir. Benzer flekilde Y1 gelir düzeyinde piyasa dengesinin
sa¤land›¤› faiz oran› i1 olup IS e¤risi üzerindeki e1 noktas›n› temsil etmektedir. Bu
noktalar› birlefltirdi¤imizde negatif e¤imli IS e¤risini elde ederiz.

Mal piyasas›n›n dengede oldu¤u noktalar IS e¤risi üzerindeki noktalard›r. IS
e¤risinin solundaki tüm noktalar için I >S dir. Sol alanda gözlemleyebildi¤imiz
noktalardan e3 için i1 faiz oran› ve Y0 gelir düzeyi geçerlidir. Y0 gelir düzeyin-
de ve i1 faiz oran›nda tasarruflar S3 kadar ancak yat›r›mlar ise I1 kadard›r. Dola-
y›s›yla yat›r›m talebinin tasarruflar› aflt›¤›n› söyleyebiliriz. Benzer flekilde IS e¤-
risinin sa¤›ndaki tüm bölgelerde S>I olur. Çünkü gözlemleyebildi¤imiz e2 nok-
tas› i0 faiz ve Y1 gelir düzeyine aittir. Bu düzeyler için yat›r›m I0 iken tasarruf ise
S2 düzeyindedir.
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IS E¤risi Formülü ve IS E¤risinin E¤imi
fiekil 5.1 ve 5.2’de görüldü¤ü üzere IS e¤risi negatif e¤imlidir. Bu, faiz oran› düfl-
tükçe toplam harcamalar›n ve gelir düzeyinin yükseldi¤i gerçe¤ini yans›tmaktad›r.
IS e¤risini, gelir ile harcamalar›n eflit olmas› fleklindeki mal piyasas› denge flart›n›
kullanarak biçimsel olarak türetebiliriz:

Y = AE = A
– 

+c (1 - t) Y - bi ⇒ Y - c (1 - T) Y = A
– 

- bi

Bu son eflitli¤i faiz (i) için yeniden düzenlersek -αbi = Y - αA
– 

olup, bu eflitli¤in
her iki yan›n› -αb’ye bölerek IS e¤risi eflitli¤ini elde ederiz.

E¤im olup negatiftir. Yani mal piyasas›nda denge koflulunu sa¤layan IS

e¤risi, sol yukar›dan sa¤ afla¤›ya do¤ru e¤imlidir. Bu e¤ri üzerinde her noktada I=S
koflulu geçerlidir. Örne¤in faiz oran› düfltü¤ünde yat›r›mlar artar, tasarruflar›n da
artmas› gerekir ki bu da ancak yüksek gelir düzeyinde gerçekleflir. Bu yüzden dü-
flük faiz oranlar› yüksek gelir düzeyiyle, yüksek faiz oranlar› düflük gelir düzeyiy-
le iliflkilidir.

IS e¤risinin dik veya yat›k oluflu yat›r›mlar›n faiz oran›na duyarl›l›¤›na (b) ve ço-
¤altan (çarpan) katsay›s›na (α) ba¤l›d›r. Yat›r›mlar›n faiz oran›na duyarl›l›¤› artt›k-
ça, IS yat›klafl›r. Zira bu hâlde faiz oran›ndaki küçük bir de¤iflme yat›r›mlarda bü-
yük miktarda de¤iflmeye yol açar ve gelir düzeyini önemli oranda etkiler. Yat›r›m-
lar›n faiz oran›na duyarl›l›¤› azald›kça ise IS dikleflir. E¤im üzerinde yat›r›m›n faize
duyarl›l›¤›n›n etkisini göstermek amac›yla fiekil 5.3 çizilmifltir.

fiekilde yat›r›m›n faize duyarl›l›¤› artt›kça yani yat›r›m fonksiyonu yat›klaflt›kça
IS e¤risi de yat›klaflmaktad›r. Tasarruf fonksiyonunun S0 dan S1’e kaymas›, daha
esnek yat›r›m talebi fonksiyonu için faizi i2’ye düflürmekte ve denge faiz oran› IS
e¤risi üzerinde e2 noktas›nda belirlenmektedir. Böylece daha yat›k IS1 e¤risi elde
edilmektedir. Oysa faize duyars›z I0 yat›r›m talebi için faiz oran› i1 olmaktad›r ve
I = S dengesinin sa¤land›¤› E1 noktas›n›n IS e¤risi üzerindeki yans›mas› olan e1’e
ulafl›lmakta ve daha dik bir IS0 e¤risi elde edilmektedir.

− 1
αb

i
b

A
b

Y= −1 1
α

Y
c t

A bi Y A bi=
− −

−( ) ⇒ = −( )1
1 1( )

α
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IS e¤risinin e¤imi, yat›r›m›n faize duyarl›l›¤› artt›kça nas›l de¤iflir?

Ço¤altan›n (α) de¤erinin artmas› (marjinal tüketim e¤iliminin artmas› ya da ver-
gi oran›n›n düflmesi) planlanan toplam harcama e¤risini diklefltirecek, IS e¤risini
ise yat›klaflt›racakt›r. IS e¤risinin e¤iminin ço¤altana ba¤l› olmas›ndan dolay› mali-
ye politikas› da IS’nin e¤imini etkiler. Örne¤in, vergi oran›nda bir art›fl ço¤altan›
küçültürken IS e¤risini diklefltirir. Yat›r›mlar›n faize duyarl›¤› artt›kça ve ço¤altan
de¤eri artt›kça IS e¤risi yat›klafl›r; buna karfl›l›k (b) ve (α) küçüldükçe IS dikleflir.
IS e¤risinin e¤iminin ço¤altana ba¤l› olarak de¤iflmesi fiekil 5.4’te gösterilmifltir. 

fiekilde marjinal tüketim e¤iliminin (c) den (c' ) ne artmas› AE fonksiyonunun
e¤imini art›rm›fl ve ço¤altan›n (α) de¤eri büyümüfltür. Ço¤altan›n büyük de¤er al-
mas› IS e¤risini daha yat›k hâle getirmifltir.

IS E¤risinde Kaymalar
IS e¤risinin kaymas› her bir gelir düzeyinde faiz oran›n›n de¤iflmesi ya da her bir fa-
iz oran›nda gelir düzeyinin de¤iflmesi anlam›na gelir. IS e¤risini elde ederken kullan-
d›¤›m›z toplam harcama fonk-
siyonu (AE), tasarruf fonksiyo-
nu (S) ve yat›r›m fonksiyonun-
da (I), faiz ve gelir d›fl›ndaki
de¤iflmelere ba¤l› olarak orta-
ya ç›kan her türlü de¤ifliklik IS
e¤risinde kaymalara neden
olur. Örne¤in kamu harcama-
lar›, transfer harcamalar›, oto-
nom tüketim ve otonom yat›-
r›m harcamalar›n›n herhangi
biri veya birkaç›nda ortaya ç›-
kan bir art›fl sonucu oluflan oto-
nom harcamalardaki bir art›fl,
ço¤altana ba¤l› olarak IS e¤ri-
sini sa¤a kayd›r›r. Benzer fle-
kilde otonom vergilerdeki bir
azalma da IS e¤risini sa¤a kay-
d›r›r. IS’yi sa¤a kayd›ran politi-
kalar ise geniflletici maliye po-
litikas› olarak adland›r›l›r.

Benzer yöntemle daralt›c›
maliye politikas› ile IS e¤risi
sola kayar. Burada otonom
vergiler artt›r›lmakta, kamu harcamalar› ve transfer harcamalar› azalt›lmaktad›r.

Ancak vergi oran›ndaki de¤ifliklik IS e¤risinde kaymaya neden olmakla birlikte
IS e¤risinin e¤imini de etkilemektedir. Çünkü vergi oran› de¤iflti¤inde toplam har-
cama fonksiyonunun e¤imi ve ço¤altan katsay›s› da de¤iflmektedir. Örne¤in vergi
oran›n›n artmas› ço¤altan katsay›s›n›n de¤erini düflürdü¤ü için IS sola kayarken
e¤im dikleflmektedir. Buna karfl›l›k, vergi oran›ndaki bir azalma toplam harcama
fonksiyonunun e¤imini diklefltirirken; fiekil 5.4’te rahatl›kla görülebilece¤i gibi, IS
e¤risinin sa¤a kaymas›na ve daha da yat›klaflmas›na neden olmaktad›r.
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Sadece uygulanan iktisat politikalar› de¤il ekonomilerde ortaya ç›kan olumsuz
geliflmeler ve beklentiler de IS e¤risinde kaymalara neden olabilir. Tüm bu kayma-
lar› özetlersek: IS e¤risini sa¤a kayd›ran faktörler:

• Geniflletici maliye politikalar› 
- TR’de art›fl AE’yi yukar› ve IS’yi paralel olarak sa¤a kayd›r›r
- G’de art›fl AE’yi yukar› ve IS’yi paralel olarak sa¤a kayd›r›r
- T’de azalma AE’yi yukar› ve IS’yi paralel olarak sa¤a kayd›r›r
- t’de azalma AE’nin e¤imini diklefltirirken IS’yi yat›klaflt›rarak sa¤a kay-

d›r›r
• Beklentiler ve iktisadi yaflama iliflkin düzenlemeler

- ‹fl hayat›yla ilgili olumlu beklentiler; yat›r›m talebini ve IS e¤risini sa¤a
kayd›r›r.

- Yat›r›m teflvikleri ve olumlu floklar toplam harcamalar› ve IS e¤risini sa-
¤a kayd›r›r.

- Servet art›fl› tüketimi artt›r›rken IS’yi sa¤a kayd›r›r.
- Sermayenin marjinal verimlili¤indeki art›fl beklentisi yat›r›m› ve IS’yi sa-

¤a kayd›r›r.
- Gelecekte gelir art›fl› beklentisi tüketimi artt›r›r ve IS’yi sa¤a kayd›r›r.

Benzer yöntemle daralt›c› maliye politikas›, olumsuz beklentiler ve olumsuz
floklar IS e¤risini sola kayd›racakt›r.

Kamu harcamalar›n›n artmas› neden IS e¤risini sa¤a do¤ru kayd›r›r?

PARA P‹YASASI DENGES‹ (LM E⁄R‹S‹)
Para piyasas›nda dengenin sa¤lanabilmesi için para arz›n›n para talebine eflit ol-
mas› gerekir. 4. ünitede detayl› biçimde aç›klanan para arz›n› d›flsal de¤iflken
olarak alaca¤›z. Merkez Bankas› taraf›ndan belirlenen nominal para arz›n›n fiyat
düzeyine bölünmesi ile elde edilen reel para arz›n› düfley olarak çizece¤iz. Yine
reel para talebini ise hem gelir düzeyinin hem de faiz oran›n›n bir fonksiyonu
olarak alaca¤›z. Bir önceki ünitede aç›kland›¤› gibi ifllem ve ihtiyat amaçl› para
talebi gelirin bir fonksiyonu iken spekülatif amaçl› para talebi ise faizle iliflkilidir.
Bu durumda para talebini faiz oran›n›n ve gelir düzeyinin bir fonksiyonu olarak
yazmam›z gerekir.

(M / P)D = L(Y, i) = kY - hi; k, h > 0

Burada L reel para talebi iken k para talebinin gelire duyarl›l›¤›n›; h ise para ta-
lebinin faize duyarl›l›¤›n› ölçen katsay›lard›r. Gelir T1 artm›flsa para talebi k kadar
artar; faiz oran› 1 puan artm›flsa para talebi h kadar azal›r.

Geliri de içeren para talebi denklemine göre talep edilen para miktar›, gelir dü-
zeyi veri iken faiz oran›n›n azalan bir fonksiyonudur. Para talebi e¤risi negatif
e¤imli olarak çizilir. Bu her bir gelir düzeyinde faiz oran› yükseldikçe reel para ta-
lebinin azald›¤›n› gösterir. Gelirdeki art›fl, ayn› faiz oran›nda, para talebini art›r›r ve
para talebi e¤risi sa¤a kayar. Para arz›n›n para talebine eflit oldu¤u düzeyde den-
ge faiz oran› belirlenir.
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Para Piyasas›nda Denge ve LM E¤risi
fiekil 5.5’te reel para talebinin para arz›na eflit oldu¤u faiz oran› ve gelir düzeyi bi-
leflimleri gösterilmifltir.

Burada da cebirsel olarak kolay ifllenip yorumlanabilmesi amac›yla tüm iliflkile-
ri do¤rusal ald›¤›m›zdan tüm e¤rileri ço¤u kez do¤rusal olarak çizmekteyiz. Nite-
kim para talebi ve LM e¤risi de do¤rusal olarak çizilmifllerdir.

Para arz› ve fiyatlar genel düzeyi sabit olup, reel para arz› M
–
/P
–
’dir ve sabittir.

L1 ve L2, çeflitli gelir düzeylerinde para talebini göstermektedir. Gelir düzeyi Y1
iken para talebi L1 ve denge faiz oran› i1’dir. Bu gelir ve faiz bilefliminin sa¤ panel-
deki karfl›l›¤› e1’dir. Gelir düzeyi artt›kça, para talebi artar, di¤er bir deyiflle sa¤a
kayar. Para arz› sabit oldu¤u için faiz oran› i2’ye yükselir. Y2 gelir düzeyinde olu-
flan faiz oran›-gelir düzeyi bileflimi sa¤ panelde e2 noktas›na karfl›l›k gelir. Böylesi
denge noktalar›n› gösteren e¤ri LM e¤risidir.

LM e¤risi veya para piyasas› denge e¤risi, para piyasas›n›n dengede oldu¤u fa-
iz oran› ve gelir düzeylerinin bileflimini gösteren e¤ridir. LM e¤risi boyunca her
noktada para arz› para talebine eflittir yani para piyasas› dengededir. E¤ri d›fl›nda-
ki tüm noktalar dengesizlik noktalar›d›r. LM’nin solundaki tüm noktalarda para ar-
z›, para talebinden, sa¤›ndaki tüm noktalarda ise para talebi para arz›ndan fazla-
d›r. Örne¤in LM’nin solunda yer alan ve Y1 gelir düzeyi ile i2 faiz oran› bileflimini
gösteren e3 noktas›n› ele alal›m. Bu de¤erler için L1 para talebi üzerinde E3 nokta-
s›nda para talep edilmektedir. Sabit olan para arz›na k›yasla çok düflük düzeyde
para talep edildi¤inden para arz› para talebinden fazla olur. e4 noktas›nda ise pa-
ra talebi para arz›ndan daha fazlad›r. 

LM E¤risi Formülü ve LM E¤risinin E¤imi
LM e¤risi, para piyasas›n›n dengede oldu¤u faiz oranlar› ve gelir düzeyi bileflimle-
rini gösteren bir e¤ridir. LM e¤risi üzerinde her noktada para arz›, para talebine
eflittir. Bu eflitli¤i yaz›p faiz (i) için çözümlersek LM eflitli¤ini elde ederiz.

LM e¤risi eflitli¤ine göre, e¤rinin e¤imi olup, pozitiftir. Faiz oran›nda 

bir art›fl reel para talebini düflürür. Para talebini sabit para arz›na eflitlemek için, ya-
ni para piyasas› dengesini tekrar oluflturmak için, gelir düzeyinin yükselmesi gere-
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kir. Buna uygun olarak para piyasas›n›n dengesi faiz oran›nda bir art›fl›n gelir dü-
zeyinde bir yükselme ile telafi edilmesi gerekti¤ini ima eder ki bu da i-Y düzlemin-
de pozitif e¤imli bir iliflkiyi ortaya koyar.

E¤imin büyüklü¤ü ise para talebinin gelir ve faize duyarl›l›¤›na ba¤l›d›r. Para
talebinin gelire duyarl›l›¤›, k büyüdükçe ve faize duyarl›l›¤›, h azald›kça LM e¤risi
dikleflecektir. Bu durumu LM e¤risini türetti¤imiz ikili flekilde de görmek mümkün-
dür. Örne¤in para talebinin gelire duyarl›l›¤›n›n yükseldi¤i bir durumda, fiekil
5.6’daki gibi para talebi e¤risi yukar› kayacakt›r.

fiekilde para talebinin gelire duyarl›l›¤› k1 iken gelir düzeyinin Y0’dan Y1’e ç›k-
mas›yla para talebi e¤risi L (Y1, k1) ile gösterdi¤imiz para talebi olur. Para talebi-
nin gelire duyarl›l›¤› k2 gibi daha yüksek bir de¤ere sahip oldu¤unda ise para ta-
lebi daha fazla yukar›ya do¤ru kayacakt›r. Her iki durum için geçerli olan LM e¤-
rileri sa¤ panelde gösterilmifltir. k1 için türetilen LM e¤risinin daha yat›k, yani e¤i-
minin daha küçük oldu¤u görülmektedir. Yani, para talebinin gelire duyarl›l›¤› kü-
çüldükçe LM e¤risinin daha yat›klaflmaktad›r. Para talebinin gelire duyarl›l›¤› (k)
artt›kça LM dikleflmektedir.

LM E¤risinde Kaymalar
LM e¤risi boyunca reel para arz› sabittir. Reel para arz› de¤iflince LM e¤risi kaya-
cakt›r. fiekil 5.7’de reel para arz›nda bir art›fl›n etkisi gösterilmifltir.
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Sa¤ paneldeki para talebi e¤risi Y1 gelir düzeyi için çizilmifltir. Bafllang›çtaki

reel para arz›, iken denge noktas› E1 ve denge faiz oran› i1’dir. Sol paneldeki 
LM1 e¤risinde bu noktan›n karfl›l›¤› E1’dir. fiimdi fiyat düzeyi de¤iflmeden nominal 

para arz›ndaki bir art›fl sonucu reel para arz›  düzeyine artm›fl olsun. Para 

arz›ndaki bu art›fl, para arz› e¤risini sa¤a kayd›racakt›r. Para piyasas›n› Y1 gelir dü-
zeyinde dengede tutabilmek için faiz oran›n›n i2’ye düflmesi gereklidir. Bu neden-
le yeni denge noktas› E2’dir. Bu, LM e¤risinin sa¤a do¤ru LM2’ye kaymas›na neden
olur. Her bir gelir düzeyinde denge faiz oran› düflmüfltür ki bu insanlar›n gelir dü-
zeyi sabit iken daha fazla para tutmas›n› sa¤layacakt›r. Ya da alternatif olarak her
bir faiz oran›nda gelir düzeyi yükselmelidir. Bu sayede paran›n harcamalarda kul-
lanmak amac›yla (muamele güdüsüyle) talebi artarak, para arz›ndaki art›fl kadar
para talebinin de yükselmesi sa¤lan›r. Böylece para piyasas›nda denge korunmufl
olur.

LM e¤risini sa¤a kayd›ran etkenleri flu flekilde özetleyebiliriz:
• Geniflletici para politikas› sonucu Merkez Bankas›n›n nominal para arz›n›

artt›rmas›.
• Reel para arz›nda art›fla neden olacak flekilde genel fiyat düzeyinin düflmesi.
• Kredi kart› kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›na ba¤l› olarak para talebinin azalmas›.
• Para ikamesinin yayg›nlaflmas› ile örne¤in ödemelerde Dolar ve Euro kulla-

n›m›n›n yayg›nlaflmas› ile para talebinin azalmas›. 
• Finansal yenilikler olarak yeni finansal ürünlerin piyasaya ç›kmas› sonucu

para talebinin azalmas›.
• Elde para tutmaya oranla alternatif varl›klar›n (hazine bonosu, hisse senedi

ve tahvil gibi) risklerinde önemli ölçüde azalma olmas› sonucunda paraya
talebin azalmas›.

• Servetin azalmas›ndan dolay› para talebinin azalmas›.
Yukar›da özetledi¤imiz etkileri aksi yönde incelersek para piyasas›nda denge

koflulunu sa¤layan LM e¤risinin sola kaymas›na neden olan etkenleri elde etmifl
oluruz.

MAL VE PARA P‹YASALARINDA B‹RL‹KTE DENGE
(GENEL DENGE)
Yukar›da da aç›klad›¤›m›z gibi, bir ekonomide
para ve mal piyasalar›n› dengeye getiren çok sa-
y›da gelir ve faiz oran› bileflimi vard›r. Buna kar-
fl›l›k, her iki piyasada birden dengeyi sa¤layan
tek bir faiz oran›-gelir düzeyi ikilisi vard›r. Eko-
nominin genel dengesi de denilen bu denge nok-
tas›, fiekil 5.8’de IS ve LM e¤rilerinin kesiflimi ile
gösterilmifltir.

fiekildeki E noktas› denge noktas›d›r ve i0 fa-
iz oran› ve Y0 gelir düzeyinde, mal piyasas›nda
planlanm›fl harcamalar arz edilen has›laya (gelir
düzeyine) eflittir; para piyasas›nda ise halk›n elinde tutmak istedi¤i para miktar› arz
edilen para miktar›na eflittir. E noktas›nda ayr›ca firmalar planlad›klar› kadar üre-
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tim yapmakta, istenmeyen stok de¤iflmesi olmamakta ve bireyler arzulad›klar›
portföy bileflimini elde etmifl bulunmaktad›rlar.

Denge Gelir Düzeyi ve Faiz Oran›nda De¤iflmeler
Denge gelir düzeyi ve faiz oran›, IS e¤risinin kaymas› ve/veya LM e¤risinin kayma-
s› sonucunda de¤iflir. Örne¤in IS’nin, otonom harcamalardaki, LM’nin ise para ar-
z›ndaki art›fl nedeniyle sa¤a do¤ru kayd›¤›n› düflünelim (fiekil 5.9).

IS e¤risinde sa¤a kayman›n etkisi, fiekil 5.9’un sol panelinde gösterilmifltir.
Buna göre ekonomi bafllang›ç dengesi olan E1 (Y1, i1) noktas›ndan daha yukar›-
da ve sa¤da kalan E2 (Y2, i2) noktas›nda dengeye gelmektedir. Yani IS’in sa¤a
kaymas› ekonomide denge faiz oran› ve gelir düzeyini yükseltmektedir. Bunun
nedenini flöyle aç›klayabiliriz: Otonom harcamalardaki bir art›fl, gelir düzeyini ar-
t›r›rken buna ba¤l› olarak para talebi de artmaktad›r. Para arz› sabit oldu¤u için
para talebindeki bu art›fl da faiz oran›n› yükseltmekte, yani ekonomi LM e¤risi
üzerinde sa¤a do¤ru hareket etmektedir. fiekil 5.9’un sa¤ panelinde ise LM e¤ri-
sinin sa¤a kaymas› sonucunda, faiz oran›ndaki düflme ve gelir düzeyindeki art›fl
gösterilmifltir. Para arz›ndaki art›fla ba¤l› olarak LM’in sa¤a kaymas›, faiz oran›n›
düflürmekte, bu da yat›r›mlar› art›rarak ekonomiyi IS e¤risi üzerinde sa¤a do¤ru
hareket ettirmektedir. Hatta her iki e¤ri de birlikte sa¤a kayabilir. Bu durumda
gelir düzeyi artarken faiz oran›n›n ne olaca¤› e¤rilerin e¤imlerine ve kaymalar›n
büyüklü¤üne ba¤l›d›r.

Sizce IS e¤risini sola do¤ru kaymas› faiz oran› gelir düzeyini nas›l etkiler?

Makroekonomik Dengesizlikler ve Dengesizliklerin
Giderilmesi
Mal ve para piyasalar›ndaki dengesizlikler, ki bu dengesizlikler flekil 5.10’da dört
bölge olarak gösterilmifltir, faiz oran› ve gelir düzeyinde oluflan de¤iflmelerle gi-
derilir. Faiz oran› ve gelir düzeyindeki de¤iflmeleri aç›klamak için flu iki varsay›m
yap›lmaktad›r:

• Has›la düzeyi talebe ba¤l›d›r. Afl›r› talep söz konusu ise üretim art›r›l›r, talep
yetersizli¤i (afl›r› arz) var ise üretim azalt›l›r. Bu varsay›m, firmalar›n stokla-
r›nda istenmeyen art›fl ve azal›fllar›n arz edilen has›lay› dengeye do¤ru yö-
neltece¤ini ifade etmektedir.
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• Para talebindeki bir afl›r›l›k, faiz oranlar›n› yükseltirken para arz›ndaki bir
fazlal›k faiz oranlar›n› düflürür.

Ekonomi, IS e¤risinin solunda bir
noktada iken mal piyasas›n›n denge-
ye gelmesi için, ya faiz oran› yüksel-
tilerek toplam talep azalt›lmal› ya da
has›la düzeyi (toplam arz) artmal›d›r.
Buna karfl›l›k, IS e¤risinin sa¤›nda
iken mal piyasas›n›n dengeye gelme-
si için ya faiz oran› düflürülerek talep
art›r›lmal› ya da has›la düzeyi düflü-
rülmelidir. Öte yandan, ekonomi LM
e¤risinin solunda bir noktada iken pa-
ra piyasas›n›n dengeye gelmesi için
ya faiz oran› düflmeli ya da gelir dü-
zeyi yükselmelidir. Buna karfl›l›k, LM e¤risinin sa¤›nda iken para piyasas›nda den-
genin sa¤lanmas› için ise ya faiz oran› yükselmeli ya da gelir düzeyi düflmelidir.

Örne¤in, ekonominin fiekil 5.10’da, D noktas›ndaki bir dengeden E0’daki den-
geye gelmesi için, faiz oran›n›n biraz yükselmesi, gelir düzeyinin de düflmesi ge-
rekir. Bir baflka deyiflle ekonominin arzulanan noktaya gelebilmesi için, LM’deki
kayman›n daha fazla olmas› kofluluyla her iki e¤rinin de sola do¤ru kaymas› gere-
kir. D noktas›nda, S>I oldu¤undan arzulanmayan stoklar artmaktad›r. Bu nedenle
firmalar yat›r›mlar›n› azaltacak ve gelir düzeyi düflecektir. Yine D’de L>M oldu¤un-
dan afl›r› para talebini ortadan kald›rmak için faiz oran› yükselecek ve bu iki etki-
nin sonucu olarak ekonomi E0’a yönelecektir.

Ekonomide ayarlanma süreci ile ilgili olarak, para piyasas›ndaki bir dengesizli-
¤in düzeltilmesinin mal piyasas›na göre çok daha h›zl› oldu¤unu vurgulamak isti-
yoruz. Para arz›nda bir fazlal›k, tahvil al›m›n›n h›zland›r›lmas› ile faiz oranlar› dü-
flürülerek giderilebilir. Para talebinde bir fazlal›k ise tahvil sat›fl› ile faiz oranlar›
yükseltilerek kolayca giderilir. Bu nedenle para piyasas› her zaman dengede kabul
edilebilir, yani para piyasas›ndaki bir dengesizlik, faiz oran›ndaki uygun bir de¤ifl-
me ile hemen hemen ayn› anda ortadan kald›r›l›r.

Para Politikas›
Para arz›n› yönetmekten ibaret olan para politikas› merkez bankas›nca yürütülür.
MB’n›n bu konudaki temel arac› aç›k piyasa ifllemleri, yani var olan devlet tahvil-
lerinin al›m sat›m›d›r. MB’n›n tahvil al›m› para arz›n› art›r›r. MB’n›n tahvil almas›
tahvil fiyatlar›n› yükseltir ve faiz oranlar›n› düflürür ki bu arada para arz› artm›fl
olur. MB’n›n tahvil satmas› ise para arz›n› azaltan bir ifllemdir. Para arz›n› art›ran
bir ifllem geniflletici, para arz›n› azaltan bir ifllem ise daralt›c› para politikas› uygu-
lamas› olarak adland›r›l›r.

Para arz›n›n nas›l belirlendi¤i ve merkez bankas›n›n bunu hangi araçlarla etki-
leyebilece¤i 4. ünitede ayr›nt›l› olarak tart›fl›lm›flt›r. Ancak flimdilik para arz›ndaki
de¤iflmelerin yaln›zca aç›k piyasa ifllemleri ile gerçekleflti¤ini varsaymak yeterlidir.

Aç›k piyasa iflleminin etkileri LM e¤risinin kaymas› biçiminde gözlemlenir. Aç›k
piyasa al›mlar› LM’i sa¤a kayd›r›rken sat›fllar da LM’i sola kayd›racakt›r. fiekil 5.9
sa¤ panelde gösterdi¤imiz LM e¤risinin sa¤a kaymas›n›n sonuçlar›, geniflletici para
politikas›n›n etkileridir. Buna göre geniflletici bir para politikas› faiz oran›n› düflür-
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mekte ve gelir düzeyini yükseltmektedir. Daralt›c› bir para politikas› ise tam tersi-
ne faiz oran›n› yükseltecek ve gelir düzeyini düflürecektir.

Para Politikas›n›n Güçlü Etkileri
Para politikas› uygulamas›n›n meydana getirdi¤i etkiler ekonominin dengesini be-
lirleyen IS ve LM e¤rilerinin durumuna ba¤l›d›r. fiu ana kadar IS e¤risinin negatif
ve LM e¤risinin pozitif e¤imli oldu¤u varsay›larak de¤erlendirmeler bu varsay›m al-
t›nda yap›lm›flt›r. Ancak e¤rilerin e¤imleri konusundaki varsay›m›n geçerli olmad›-
¤› durumlar söz konusu olabilmektedir. Bunlardan birisi para talebinin yaln›zca
gelir düzeyine ba¤l› oldu¤unu varsayan ve LM e¤risinin düfley bir do¤ru biçimin-
de oldu¤unu iddia eden klasik iktisatç›lar›n görüflüdür.

An›msayaca¤›n›z gibi paran›n miktar teorisine dayanan klasiklerin (ve moneta-
ristlerin) bu görüflü, para talebinin faize duyarl›l›¤›n›n s›f›r oldu¤unu, nominal ge-
lir düzeyinin yaln›zca para miktar›nca belirlendi¤ini kabul etmektedir. LM e¤risini 

gösteren =kY-hi denkleminde, h s›f›r ise reel para arz›, , veri iken gelirin 

tek bir denge düzeyi olacak ve LM e¤risi bu gelir düzeyinde dik bir do¤ru olacakt›r.
fiekil 5.11’in üst panelinde para politikas›n›n normal etkisi, alt panelinde ise kla-

sik durumda para politikas›n›n etkisi gösterilmifltir. Her iki durumda da bafllang›ç
dengesi E1 noktas›ndad›r. Merkez bankas› piyasadan tahvil sat›n alarak para arz›n›
∆M

– 
kadar art›rm›fl olsun. Fiyat düzeyi sabit oldu¤undan nominal para arz›ndaki bu

art›fl reel para arz›n› da art›r›r. Bunun sonucu olarak LM e¤risi sa¤a LM2’ye kayar.

Pozitif e¤imli LM e¤risinin geçerli oldu¤u üst panelde yeni denge E2 nokta-
s›nda daha düflük bir faiz oran› ve daha yüksek bir gelir düzeyinde sa¤lan›r. Pa-
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rasal genifllemeden sonra yeni dengeye do¤ru ayarlama süreci flöyle ifllemekte-
dir: Bafllang›ç dengesi E1 noktas›nda iken para arz›nda bir art›fl afl›r› para arz›na
yol açmakta ve insanlar buna tahvil sat›n almak fleklinde bir tepki göstermekte-
dir. Bu süreçte tahvil fiyatlar› artmakta ve getirileri, yani faiz oran› düflmektedir.
Para piyasas›n›n h›zl› biçimde ayarlanmas› nedeniyle ve ekonomi ilk olarak E'

noktas›na geçmektedir. Bu noktada para piyasas› dengededir. Çünkü faiz oran›
yeterince düfltü¤ünden halk daha fazla para tutmaktad›r. Ne var ki IS e¤risinin
solunda kalan E'  noktas›nda mal piyasas›nda afl›r› talep vard›r. Bafllang›çtaki Y1
gelir düzeyinde faiz oran›n›n düflmesi toplam talebi art›rm›fl ve stoklar›n azalma-
s›na yol açm›flt›r. Buna tepki olarak has›la genifller ve LM2 e¤risi boyunca yuka-
r›ya do¤ru hareket edilir. Sonuç olarak para stokundaki art›fl, halk›n portföyleri-
ni ayarlamalar›na ve buna ba¤l› olarak faiz oranlar›n›n düflmesine yol açarken fa-
iz oranlar›ndaki düflüfl de toplam talebi ve has›lay› art›rmaktad›r. Dengeye E2
noktas›nda ulafl›lmaktad›r.

fiekil 5.11’in alt panelinde ise yeni denge Y3 gelir düzeyi ve i3 faiz oran›nda sa¤-
lan›r. Yeni dengeye geçiflte, üst paneldeki gibi önce E’ gibi bir noktaya geçilmeden,
do¤rudan E3 noktas›na geçilmektedir. Düfley LM e¤risi durumunda gelir düzeyinde-
ki art›fl ve faiz oran›ndaki düflüfl pozitif e¤imli LM e¤risine göre daha fazlad›r.

Para Politikas›n›n Zay›f Etkileri
Para politikas›n›n ekonominin faiz oran› ve gelir düzeyi üzerinde etkisinin olmad›-
¤› iki özel durum vard›r. Bunlardan ilkinde ekonomi likidite tuza¤›nda oldu¤u için
LM e¤risi yatay bir do¤ru biçimindedir. ‹kincisinde ise yat›r›mlar faiz oran›na du-
yars›z oldu¤u için IS e¤risi düfley bir do¤ru biçimindedir.

Likidite Tuza¤›
Likidite tuza¤›nda, insanlar, piyasada geçerli olan faiz oran›nda arz edilen paran›n
tümünü elde tutmaya haz›rd›r. Bu, fiekil 5.12’nin üst panelindeki gibi LM e¤risinin
yatay oldu¤u ve para miktar›n-
daki de¤iflmelerin e¤ride de¤ifl-
me yaratmad›¤› bir durumu ima
eder. Faiz oranlar›n›n düflebile-
ce¤i en alt düzeye düflmüfl ol-
mas› durumunda -ki bu faiz ora-
n› s›f›r veya herkesin daha afla-
¤› düflmeyece¤ine inand›¤› s›f›-
ra yak›n bir orand›r- para arz›-
n›n artmas›, insanlar› tahvil al›-
m›na yöneltmeyece¤i için, tah-
vil fiyatlar›n›n düflece¤i beklen-
tisi oluflacak ve para elde tutu-
lacakt›r. Bu durumda para arz›
art›fl› faiz oranlar›n› etkileyeme-
di¤inden, toplam harcamalar
(özellikle yat›r›mlar) da etkilen-
meyecek ve gelir düzeyi de¤ifl-
meden kalacakt›r.

Bankalar›n faiz oran› iyice
düflünce kredi hacmini daralt-
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malar› da likidite tuza¤›na benzer bir duruma yol açar. Bu hâlde para arz›n›n art›-
fl› faizleri düflürür ancak firmalar›n düflük faiz oranlar›nda yat›r›mlar›n› art›rmak is-
temelerine ra¤men bunun için gerekli krediyi temin etmeleri mümkün olmaz. Bu
durumda da para politikas› ile has›la düzeyi aras›ndaki iliflki kopar veya en az›n-
dan zay›flar.

Likidite tuza¤›, para politikas›n›n ekonomiye etkisinin olmad›¤›n› savunan Key-
nescilerin ortaya ç›kabilece¤ini kabul ettikleri bir durumdur. Likidite tuza¤›nda,
para politikas›n›n ekonomiye etkisi s›f›ra indi¤inden bu durumda uygulanabilecek
tek iktisadi politika seçene¤i maliye politikas› olmaktad›r.

fieklin alt panelinde ise yat›r›mlar›n faize duyars›z olmas› durumunda IS e¤risi-
nin dik bir do¤ru fleklini alaca¤› gösterilmifltir. LM burada pozitif e¤imlidir ve ge-
niflletici para politikas› faiz oran›n› düflürmektedir. Ancak faiz oran›ndaki düflme
yat›r›mlar› art›rmad›¤›ndan para politikas› burada da gelir düzeyi üzerinde hiç etki
yapmamaktad›r.

Likidite tuza¤›nda neden tek iktisadi politika seçene¤i maliye politikas› olmaktad›r?

LM E¤risinin Farkl› Durumlar›
Para politikas›n›n etkinli¤i üzerindeki tart›flmalar›m›z bize LM e¤risinin çeflitli bi-
çimlerde olabilece¤ini ve bunun da politikalar›n etkinli¤i aç›s›ndan önemli sonuç-
lar› oldu¤unu göstermifltir. fiekil 5.13’te LM e¤risinin üç özelli¤ini birden yans›tan
bir LM e¤risi çizilmifltir.

Keynesci aral›k da denilen LM e¤risinin yatay bölgesi, likidite tuza¤›n› gösterir.
Bu bölgede para talebi faiz oran›na karfl› sonsuz esnektir ki burada paran›n sade-

ce spekülatif amaçl› talep edildi¤i varsay›l-
maktad›r ve para miktar›ndaki de¤iflmeler
faiz oranlar›n› etkilemez; bu bölgede yal-
n›zca maliye politikas› etkilidir. Öte yan-
dan, klasik aral›k veya uç parac› durumda
LM e¤risi düfley eksene paraleldir ki bura-
da para sadece muamele güdüsüyle talep
edilmekte ve para talebi faize duyars›z ol-
maktad›r; dolay›s›yla bu bölgede sadece

para politikas› etkilidir.
Likidite tuza¤› ve uç parac› durum teorik olas›l›klar olarak karfl›m›za ç›kmakta-

d›r. Gerçekte LM e¤risinin e¤imi, de¤iflebilmekle birlikte, ortada kalan ara bölgede
oldu¤u gibi pozitiftir.

Maliye Politikas› ve D›fllama Etkisi
IS e¤risini kayd›ran etkenleri aç›klarken de¤indi¤imiz maliye politikas› araçlar›
olan kamu harcamalar›, transferler, vergiler ve yasal düzenlemeler ile mal piyasas›
dengesi etkilenir. Kamu otoritelerince yürütülen geniflletici maliye politikas› ile IS
e¤risi sa¤a kayarken daralt›c› maliye politikas› ile IS e¤risi sola kayar. Ancak IS e¤-
risindeki kayma sadece has›la düzeyini de¤il faiz oran›n› da etkiler. Zira faiz ora-
n›ndaki de¤iflme yat›r›m harcamalar›n›, dolay›s›yla toplam harcamalar› etkileyerek
denge gelir düzeyinin yeniden de¤iflmesine yol açar.

fiimdi kamu harcamalar›ndaki bir art›fl›n sonuçlar›n› tart›flal›m. fiekil 5.14 mali
genifllemenin denge gelir düzeyini ve faiz oran›n› yükseltti¤ini göstermektedir. Fa-
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iz oran› veri iken kamu harcamalar›ndaki ∆G
– 

kadar bir art›fl, toplam harcamalar› ya
da toplam talebi ∆AD = α∆G

– 
kadar art›racak ve bu da gelir düzeyini art›rarak IS

e¤risini ∆Y = α∆G
– 

kadar sa¤a kayd›racak-
t›r. Örne¤in ∆G

–
= 200 ve α = 2,5 iken IS,

α∆G
– 

= 500 birim sa¤a kayacakt›r.
Kamu harcamalar›n›n artmas›, faiz ora-

n› sabitken ekonomiyi E1 noktas›ndaki
bafllang›ç dengesinden E3 noktas›na geti-
rir ki bu nokta IS2 e¤risinin üzerinde ol-
du¤undan burada mal piyasas› dengede-
dir. Ancak ekonominin bu dengesini ko-
rumas› mümkün de¤ildir zira gelir düze-
yinin art›fl› para talebini art›racak ve para
piyasas›nda talep fazlas› oluflacakt›r ki bu
da faiz oranlar›n›n yükselmesiyle sonuçlanacakt›r. Bu ise baflta yat›r›mlar olmak
üzere özel harcamalar› ve toplam talebi azaltacakt›r. Sonuçta kamu harcamalar›n›n
artmas›, gelir düzeyini, basit ço¤altan modelinin öngördü¤ü miktardan (∆Y =Y3-Y1
α∆G

– 
= ) daha az art›racakt›r (∆Y=Y2-Y1). Bu durum d›fllama etkisinin bir sonucu-

dur. Böylece özel harcamalar›n d›fllanmas› gelir düzeyindeki Y3-Y2 kadarl›k bir ar-
t›fl› önlemifltir. fiekilde yeni denge E2 noktas›nda oluflur. Yaln›zca bu noktada ay-
n› anda planlanan harcamalar gelire eflit olmakta ve ayn› anda reel para talebi re-
el para arz›na eflitlenmektedir.

Uygulamada, maliye politikas›n›n etkileri yavafl ortaya ç›kar. Bu nedenle yeni
dengeye ulaflma süreci önce E1’den E3’e ve buradan E2 noktas›na geçme fleklinde
olmaz. Ekonomi, kamu harcamalar› artt›ktan sonra da bir süre E1 noktas›nda kal›r.
Ancak toplam talepteki art›fl has›la ve gelir düzeyini ve bu da para talebini art›rd›k-
tan sonrad›r ki ekonomi E2 noktas›na do¤ru LM e¤risi üzerinde hareket eder. LM
e¤risi boyunca has›layla birlikte faiz oranlar› yükselir ve yeni dengeye E3 noktas›-
na hiç u¤ramadan ulafl›l›r.

D›fllama (crowding out), kamu harcamalar› art›fl›n›n faiz oranlar›n› yükselterek,
özel harcamalarda azalmaya yol açmas›d›r. fiekil 5.14 üzerinde sorunu flöylece
aç›klayabiliriz: fiayet kamu harcamalar›n›n art›fl› faiz oran›n› yükseltmese idi denge
E3 noktas›nda sa¤lanacakt› ki bu nokta daha önce basit Keynesci modelde ulaflt›-
¤›m›z sonuçtur. Ancak faiz oran›ndaki yükselme, denge gelir düzeyinin Y3 yerine
yaln›zca Y2’ye kadar artmas›na izin vermektedir. Y3-Y2 aras› kadar gelir art›fl› d›fl-
lama etkisi nedeniyle gerçekleflmemifl olur.

Maliye Politikas›n›n Güçlü Etkileri
Para politikas›n›n etkinli¤inin s›f›r oldu¤u, yatay bir LM e¤risine yol açan likidi-
te tuza¤›nda, maliye politikas› tam etkindir. Bu durumda d›fllama etkisi oluflmaz,
gelir düzeyi, faiz oranlar›n›n yükselmesi
bask›s›yla karfl›laflmadan, ço¤altan meka-
nizmas› elverdi¤ince artar. Bu durum, fiekil
5.15’te gösterilmifltir. IS e¤risinin IS1’den
IS2 konumuna kaymas› ile faiz oran› de¤ifl-
meden, gelir ve has›la düzeyi Y1’den Y2’ye
ç›kmaktad›r.
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Maliye politikas›n›n tam etkili ol-
du¤u bir durum da IS e¤risinin dik
oldu¤u durumdur. fiekil 5.16’da gö-
rüldü¤ü üzere, IS e¤risinin sa¤a kay-
mas› faiz oran›n› yükseltmektedir.
Ancak özel harcamalar faize duyar-
s›z oldu¤undan yine d›fllama etkisi
ortaya ç›kmamaktad›r.

Maliye Politikas›n›n Zay›f Etkileri
Para talebinin faize duyarl›l›¤› s›f›r ise yani para sadece ifllem güdüsüyle talep edi-
liyorsa LM e¤risi diktir. Geniflletici maliye politikas›, IS e¤risini sa¤a kayd›r›rken fa-
iz oranlar›n› yükseltir. Faiz oran›ndaki bu yükselifl ise yat›r›mlar› düflürecektir. Ya-
t›r›mlardaki bu azal›fl tam tam›na kamu harcamalar› art›fl›na eflittir. Bu durum fiekil
5.17’de gösterilmifltir. Bu hâlde tam d›fllama vard›r. Maliye politikas›n›n etkinli¤i s›-
f›rd›r. Para politikas› ise maksimum etkinliktedir.

Para ve Maliye Politikalar›n›n Birlikte Kullan›lmas›
‹stikrar politikalar›n›n amac› ekonominin istihdam düzeyini arzulanan bir düzey-
de tutmak ya da fiyat düzeyinde istikrar› sa¤lamakt›r. IS-LM modelinde fiyat dü-
zeyi sabit kabul edildi¤i için, bu modeli kullanarak istikrar politikas›n›n yaln›zca
birinci amac›n› analiz etmemiz mümkündür. ‹stihdam› ya da ekonominin üretti-
¤i has›lay› belli bir düzeyde -ki bu normal olarak tam istihdam ya da potansiyel
has›la düzeyi olacakt›r- tutmak için kullan›labilecek araçlar ise para ve maliye
politikalar›d›r.

Yukar›daki tart›flmalardan anlafl›laca¤› üzere her iki politikan›n da etkili veya
etkisiz olabilece¤i durumlar vard›r. Öte yandan bir politika ile has›lan›n istenen
düzeyde oluflmas› sa¤lanabilirken bunun arzulanmayan yan etkileri olabilmekte-
dir. Örne¤in, maliye politikas› ile ekonominin genifllemesi sa¤lan›rken bir yandan
da faiz oranlar› yükselmekte, bu da yat›r›mlar›n azalmas›na, yani toplam harcama
bilefliminin yat›r›mlar aleyhinde de¤iflmesine yol açmaktad›r. Ekonominin uzun
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dönemdeki büyüme potansiyelini azaltan bu durum ekonomi politikalar›n› yapan-
larca arzu edilmeyebilir. Parasal geniflleme ile has›lan›n art›r›lmas› ise uzun dö-
nemde enflasyonist olacak, yani istikrar politikas›n›n di¤er amac›na ulafl›lmas›na
engel olacakt›r. Bu gibi arzulanmayan durumlar›n ortaya ç›kmas›n› engellemek
acaba mümkün müdür? Bu sorunun cevab›, para ve maliye politikalar›n›n uygun
bileflimlerinin kullan›lmas› hâlinde bir ölçüde evet olacakt›r.

‹stikrar politikas› arac› olarak kullan›lacak politikan›n veya politika bilefliminin
seçimi önemli bir konudur. Bu noktada politikalar›n etkinli¤inde h›z ve esneklik
önemlidir. Burada, uygulanan politikalar›n toplam talebin bileflimine etkilerini
araflt›raca¤›z.

Mali Genifllemenin Parasal Geniflleme ile Desteklenmesi
fiekil 5.14’teki analizde gösterildi¤i üzere, kamu harcamalar›n›n art›r›lmas›na daya-
nan geniflletici bir maliye politikas›, faiz oranlar›n›n yükselmesi ve yat›r›mlar›n azal-
mas› ile sonuçlan›yordu. Yani toplam talepte yat›r›mlar›n pay› azal›rken kamu harca-
malar›n›n pay› yükseliyordu. Bunun aksine kamu harcamalar›n›n azalt›lmas› yoluyla
uygulanan daralt›c› maliye politikas› faiz oranlar›n› düflürerek toplam talebin bilefli-
mini kamu harcamalar› aleyhine ve yat›r›mlar›n lehine olmak üzere de¤ifltirecektir.

Maliye politikas›n›n faiz oran› üzerindeki etkilerini, para politikas›n› da ma-
liye politikas› ile birlikte ve ayn› yönde kullanarak gidermek mümkündür. Ma-
liye politikas›n›n para politikas› ile destek-
lenmesi olarak adland›r›lan bu politika bi-
lefliminin sonuçlar›n› fiekil 5.18’i kullanarak
analiz edebiliriz. Bafllang›çta IS1 ve LM1 e¤-
rilerinin geçerli oldu¤u bir ekonomi, E1
noktas›nda i1 faiz oran› ve tam istihdam›n
alt›ndaki Y1 has›la düzeyinde dengededir.

fiimdi kamu harcamalar› art›r›lmakta ve IS
sa¤a kayarak IS2 konumuna gelirken faiz ora-
n› yükselmekte, toplam talep de Y2-Y1 kadar
artmaktad›r. Ancak toplam talebin ve has›la
düzeyinin bu kadar artmas›, ekonomiyi eksik istihdamdan kurtarmaya yetmedi¤i
gibi, has›lan›n bilefliminde de yat›r›mlar›n pay› düflmüfltür. Bu noktada para arz›-
n›n art›r›lmas› ve LM’in, IS’i E3 noktas›nda kesecek biçimde sa¤a kayd›r›lmas› hâ-
linde, faiz oran› hiç yükselmeden kalacak ve yat›r›mlarda azalma olmadan ekono-
mi tam istihdama getirilebilecektir.

Genel olarak kamu harcamalar›n› art›ran bir maliye politikas›n›n, toplam ta-
lebin bileflimini yat›r›mlar aleyhinde etkileyece¤ini söyleyebilmemize karfl›n,
hükûmetin hangi mal ve hizmetlerin al›m›n› art›rd›¤›, transferlerde nas›l bir de-
¤ifliklik yap›ld›¤› da has›lan›n bilefliminin belirlenmesi aç›s›ndan önemlidir. Ör-
ne¤in, ilave harcamalar kamu yat›r›mlar›n› art›rmak için yap›lm›flsa ekonomide
toplam yat›r›mlar azalmayabilecektir. Yine transferlerdeki art›fllar›n gelir düzeyi
düflük gruplara yönelik olmas› tüketimi geniflletirken transferlerin toplumun tü-
ketim e¤ilimi düflük yüksek gelirli gruplar›na yönelik olmas› durumunda tam
aksi olabilecektir.
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Maliye politikalar›n›n, toplam talebin bileflimini yaln›zca yukar›da anlat›ld›¤› gi-
bi etkilemesi söz konusu de¤ildir. Bu, maliye politikas› arac› olarak neyin kullan›l-
d›¤›na ba¤l›d›r. Geniflletici bir maliye politikas› kamu harcamalar›n› art›rarak yürü-
tülebilece¤i gibi vergi indirimleri kullan›larak da yürütülebilir. Örne¤in, gelir ver-
gisinde bir indirimin harcanabilir geliri art›rarak tüketimi uyarmas› ve toplam talep
içinde özel tüketim harcamalar›n›n pay›n› yükseltmesi beklenir. IS e¤risinin e¤imi
ile ilgili tart›flmalar›m›zdan hat›rlanaca¤› üzere, gelir vergisinde yap›lacak bir indi-
rim, ço¤altan katsay›s›n› art›rarak IS’in yat›klaflmas›na neden olacakt›r. fiimdi böy-
le bir politikan›n sonuçlar›na bakal›m.

Mali genifllemenin gelir vergisi indirimi ile yap›lmas› hâlinde IS e¤risi, yine
fiekil 5.18’de gösterilen IS3’e gelmektedir. IS3 bafllang›çtaki IS1 e¤risinden daha
yat›kt›r. Bu politika, faiz oran›n› ve gelir düzeyini kamu harcamalar› art›fl›ndan
daha az yükseltecektir. Bu politikan›n parasal geniflleme ile desteklenmesi ve
LM’in yine LM2’ye kayd›r›lmas› ekonomiyi yine Y* has›la düzeyine ulaflt›r›r. An-
cak bu kez has›lan›n bilefliminde tüketimin pay› artm›fl olmaktad›r. Bu sonuç, ya-
t›r›mlar›n ve di¤er harcama kalemleri sabit kal›rken tüketim harcamalar›n›n art-
m›fl olmas›n›n sonucudur.

Oysa yat›r›mlara verilen teflviklerin, faiz oranlar› yükselmesine ra¤men, yat›r›m-
lar› art›rd›¤› görülecektir. Burada dikkat edilecek nokta, para arz› sabit kalmak flar-
t›yla bütün geniflletici maliye politikalar›n›n faiz oran›n› art›rmas›, buna karfl›l›k ha-
s›lan›n bileflimi üzerinde farkl› etkiler yap›yor olmas›d›r.

‹stikrar Politikalar›n›n Oluflturulmas›
Yukar›daki analizlerimizden anlafl›laca¤› üzere, eksik istihdamda bulunan ve tam
istihdama ulaflmay› hedefleyen bir ekonomi politikas› arac› olarak, faiz oran›n›
yükselterek amaca ulafl›lmas›n› sa¤layan bir mali geniflleme mi yoksa tam istihda-
m› daha düflük bir faiz oran›nda sa¤layan parasal geniflleme mi tercih edilmelidir?
Yoksa parasal destekleme eflli¤inde yukar›daki iki durum aras›nda bir sonuç veren
mali geniflleme mi daha uygundur?

Öncelikle tüm politikalar›n has›lay› art›rd›¤›na fakat faiz oran› ve ekonominin
sektörleri üzerinde farkl› etkiler yapt›¤›na dikkat edelim. Burada ekonominin si-
yasi yönü devreye girmektedir. Toplam talebin genifllemesi aç›k bir tercih olarak
ortadad›r ama bundan kimler daha fazla yararlanacakt›r? Geniflleme faiz oranla-
r›nda bir azalma ve yat›r›m harcamalar›nda bir art›fl yoluyla m› yoksa tüketim
harcamalar›n› art›ran bir vergi indirimi ile mi ya da devletin büyüklü¤ünü art›ra-
rak m› sa¤lanmal›d›r?

Bu konuda karar mercii siyasi otoritedir. Muhafazakârlar istikrar politikas› ara-
c› olarak durgunluk dönemlerinde vergilerin indirilmesini ve geniflleme dönemle-
rinde kamu harcamalar›n›n azalt›lmas›n› savunmaktad›rlar. Muhafazakârlar devle-
tin ekonomideki rolünün azalt›lmas›n› isterler. Bunun karfl›s›nda devletin sa¤l›ktan
çevrenin korunmas›na, ifl gücünün e¤itiminden altyap› yat›r›mlar›na kadar pek çok
alanda görevleri oldu¤unu ve geniflletici politika olarak kamu harcamalar›n›n ço-
¤alt›lmas›n› ve geniflleme döneminde vergilerin art›r›lmas›n› savunanlar vard›r. Bü-
yümeye önem verenler ve inflaat sektörü ise faiz oranlar›n› düflüren politikalar› ve
yat›r›m teflviklerini savunmaktad›rlar.
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Para ve maliye politikalar›n›n ve bunlar›n uygulanma biçimlerinin has›lan›n bi-
leflimi üzerinde farkl› etkileri olmas› nedeniyle ekonomi politikalar›n› yapanlar
yaln›zca ekonomiyi tam istihdama ulaflt›racak bir politika yerine di¤er sorunlar›n
da çözümüne katk›da bulunabilecek, para ve maliye politikalar›n›n ayr› ayr› uy-
gulanmas›n›n topluma getirece¤i maliyetleri ortadan kald›rmak için uygun bir po-
litika paketi uygulamal›d›rlar. Geniflletici maliye politikas›na, faiz oranlar›n›n de-
¤iflmezli¤ini sa¤layacak uygun bir parasal genifllemenin efllik etmesi ile sorun bir
ölçüde çözülür.

Faiz Oran› ve Para Arz› Hedefi
Ekonominin istikrar› aç›s›ndan para stokunun mu yoksa faiz oran›n› m› hedeflen-
mesinin uygun olaca¤› sorusunun cevab›n› IS-LM modelini kullanarak tart›flal›m.
Varsayal›m ki merkez bankas›n›n amac› Y0 gibi bir has›la düzeyine ulaflmakt›r. Bu-
nun için de iki alternatif söz konusudur: Ya para arz› sabit tutulacak ya da faiz ora-
n› sabitlenecektir. fiekil 5.19’da sol panelde merkez bankas›n›n para stokunu sabit-
ledi¤i durumda geçerli olan LM e¤risi LM(M

–
0) ile gösterilmifltir. LM(i0) ise faiz ora-

n›n›n sabitlenmesi durumunda para piyasas› dengesini gösteren LM e¤risidir. LM(i0)
seçilen i0 faiz oran›nda yatayd›r.

Ekonomi politikas› aç›s›ndan sorun IS ve LM e¤rilerinin öngörülmedik bir
flekilde kaymas›d›r. E¤riler kayarsa has›la beklenen düzeyinden sapar. fiekil
5.19’un sol panelinde IS e¤risinin iki alternatif durumu gösterilmifltir. Merkez
bankas›n›n hangi IS e¤risinin geçerli olaca¤›n›, örne¤in yat›r›mlar›n tam olarak
tahmin edilememesi nedeniyle bilemedi¤ini varsayal›m. Merkez bankas›n›n
amac› hedeflenen Y0 düzeyine mümkün oldu¤unca yak›n bir gelir düzeyinin
gerçekleflmesidir.

fieklin sol panelinde, para arz›n›n hedeflenmesi, yani LM(M
–
0) e¤risinin geçerli

olmas› hâlinde has›la düzeyinin Y0’a daha yak›n olaca¤› görülmektedir. Bu durum-
da IS1 için Y1, IS2 için Y2 has›la düzeyi gerçekleflir. Para politikas› faiz oran›n› sa-
bit tutmak üzere tasarlanm›flsa yani LM (i0) e¤risi geçerli ise IS e¤risinin her iki du-
rumunda da Y0’dan daha uzak bir gelir düzeyi ortaya ç›kar: Y1 yerine Y1’, Y2 ye-
rine Y2’.
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Bu analiz ›fl›¤›nda ulaflt›¤›m›z ilk sonuç flöyledir: fiayet IS e¤risi kayd›¤› için ha-
s›la denge düzeyinden sap›yor ise para stokunu sabit tutarak has›lan›n istikrar›n›
sa¤lamak daha uygundur. Bu durumda merkez bankas› parasal hedefler belirleye-
cektir. Yine fleklin sol panelinden para arz›n› da sabit tutman›n faiz oran›n› i0’da
sabit tutmaya göre neden daha istikrar sa¤lay›c› oldu¤unu görebiliriz. IS sa¤a kay-
d›¤›nda LM(M

–
0) geçerliyken faiz oran› yükselece¤inden yat›r›mlar azalacak ve kay-

man›n has›la üzerindeki etkisi azalacakt›r. Ama LM (i0) geçerliyken IS e¤risinin
kaymas› karfl›s›nda para politikas›n›n etkisi olmayacakt›r.

fiekil 5.19’un sa¤ panelinde IS e¤risi sabittir ve para politikas›n›n etkilerinin be-
lirsizli¤i LM e¤risinin kaymas›ndan kaynaklanmaktad›r. Merkez bankas›n›n para
stokunu sabit tutabildi¤ini varsayarsak, LM e¤risi para talebinde bir kayma olmas›
hâlinde kayacakt›r. Merkez bankas› para stokunu belirlerken faiz oran›n›n ne ola-
ca¤›n› bilememektedir. LM e¤risi LM1 veya LM2 olarak gerçekleflebilir. Buna alter-
natif olarak merkez bankas› basitçe faiz oran›n› i0 olarak sabitleyebilir ki bu has›la
düzeyinin Y0 olmas›n› garanti edecektir.

Merkez bankas› para stokunu sabit tutarsa has›la Y1 veya Y2 olacakt›r. Faiz ora-
n›n› sabitlerse has›la Y0 olacakt›r. Buradan ikinci sonucumuza ulafl›r›z: fiayet has›-
la, para talebindeki kaymalara ba¤l› olarak denge düzeyinden saparsa merkez
bankas› faiz oran›n› sabit tutacak bir para politikas› uygular. Bu politika para tale-
bindeki kaymalar› otomatik olarak nötrlefltirecektir. Böyle bir durumda merkez
bankas› faiz oran›n› hedef de¤iflken olarak seçmelidir.

ÖDEMELER B‹LANÇOSU DENGES‹: BP E⁄R‹S‹
D›fla aç›k bir ekonomide ekonomi politikalar›n› ve çeflitli floklar›n etkilerini incele-
yebilmek için IS-LM modelinin kapal› ekonomi için gelifltirilen versiyonu yeterli
de¤ildir. Modelimizin bu amaca hizmet edebilmesi için yeni bir e¤rinin, ekonomi-
nin di¤er ülke ekonomileri ile olan iliflkileri sonucundaki ak›m de¤iflkenlerin den-
gede oldu¤unu gösteren (BP) e¤risinin de modele dahil edilmesi gerekmektedir.
BP e¤risi ödemeler bilançosundaki hesaplara iliflkin genel dengenin sa¤land›¤›n›
göstermektedir.

Ödemeler bilançosunun yaln›zca cari ve sermaye hesab›ndan olufltu¤unu kabul
edersek, BP eflitli¤ini;

BP = X(Yf,RER) - M(Y,RER) + K(i-if)

fleklinde yazabiliriz. Burada ihracat (X), di¤er ülkelerin gelirinin (Yf)ve reel döviz
kurunun (RER), ithalat (M) ise yurt içi gelir düzeyi (Y) ile reel döviz kurunun bir
fonksiyonu olarak gösterilmektedir. Asl›nda ithalat› etkileyen bir de¤iflken olarak
gümrük vergilerini de denkleme dahil etmemiz mümkündür. Ancak analizi daha
da karmafl›klaflt›rmamak için mal ve hizmet hareketleri üzerinde de bir s›n›rlama-
n›n bulunmad›¤›n› varsayaca¤›z. Ülkeye net sermaye girifli olarak ald›¤›m›z serma-
ye hareketleri hesab› (K) ise ülkedeki faiz oran› (i) ile di¤er ülkelerdeki faiz oran›
(if) aras›ndaki farka ba¤l›d›r. Bu fark yurt içi faiz oran› lehine büyüdükçe ülkeye
sermaye girifli artmaktad›r.

Ödemeler bilançosu denge e¤risi, BP’nin türetilifli fiekil 5.20’de gösterilmifltir.
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Dört panelden oluflan fleklin, sol üst panelinde negatif e¤imli net ihracat e¤risi
yer almaktad›r. Gelir düzeyi artt›kça ihracat sabit kal›rken ithalat artt›¤› için net ih-
racat azalmaktad›r. Sa¤ alt panel ise ülkeye d›flardan giren sermaye miktar›n› yurt
içi faiz oran›n›n artan bir fonksiyonu olarak göstermektedir. Cari ifllemlerdeki bir
aç›k (net ihracat negatif iken) ülkeye ayn› miktarda sermaye girifli ile karfl›lanmak-
ta; cari ifllemlerdeki fazlal›k ise d›fl aleme borç olarak verilmektedir. Cari ifllemler
ile sermaye hesab› aras›ndaki ters yönlü iliflki sa¤ üst paneldeki 45°’lik negatif
e¤imli yans›tma do¤rusu ile kurulmaktad›r. Bu do¤ru cari ifllemlerdeki bir aç›k ya
da fazlay› ters iflaretli olarak sermaye hesab›na yans›tmaktad›r. Yurt içi gelir düze-
yi Y0 iken net ihracat s›f›r olup cari ifllemler hesab› dengededir. Bu durumda yurt
içi ve dünya faiz oranlar› eflit olacak ve sermaye girifli ya da ç›k›fl› olmayacakt›r. Bu
iliflki BP e¤risi üzerindeki E0 noktas›n› belirleyecektir. Y1 gelir düzeyinde d›fl tica-
ret aç›k vermekte ve bu aç›¤a efl tutarda bir sermaye giriflinin sa¤lanmas› için yurt
içi faiz oran›n›n i1’e yükselmesi gerekmektedir. Bu da BP e¤risi üzerindeki E1 nok-
tas›n› ortaya koymaktad›r. NX’in pozitif olmas› hâlindeyse -gelir düzeyi Y2 iken- d›-
flar›ya yeterli sermaye ç›k›fl›n› sa¤lamak için yurt içi faiz oran›n›n dünya faiz oran›-
n›n alt›ndaki i2 oran›na düflmesi gerekmektedir. Bu flekilde ödemeler bilançosun-
da dengenin sa¤land›¤› Y2-i2 gelir düzeyi-faiz oran› çifti de BP üzerindeki E2 nok-
tas›n› belirlemektedir. Böylece tespit etti¤imiz cari ifllemler hesab› aç›¤›na eflit tu-
tarda sermaye giriflinin sa¤land›¤› gelir düzeyi-faiz oran› çiftlerinin geometrik ye-
rinden oluflan e¤ri, üzerinde ödemeler bilançosunun dengede oldu¤u pozitif e¤im-
li BP e¤risini vermektedir.
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Mant›ksal olarak da BP e¤risinin e¤iliminin pozitif olmas› gerekmektedir. Çün-
kü ödemeler bilançosu dengede iken gelir düzeyi yükselirse ithalat artacak ve net
ihracatta düflme olacakt›r. Bu durumu dengelemek için içeriye net sermaye girifli-
nin artmas› gerekir ki bunu sa¤layan unsur da faiz oran›n›n yükselmesidir. Böyle-
ce gelir düzeyi artt›¤›nda faiz oran› da artmal›d›r ki denge sa¤lanabilsin.

BP e¤risi nedir? Hangi etkenler BP e¤risini kayd›r›r?

Ödemeler Bilançosu Dengesizlikleri
Ödemeler bilançosunun dengede oldu¤u gelir düzeyi-faiz oran› bileflimlerini gös-
teren BP e¤risinin sa¤›nda kalan alan ödemeler dengesindeki aç›¤› (BP<0) göste-
rirken sol k›sm›ndaki alan ödemeler bilançosundaki fazlal›¤› (BP>0) gösterir. Çün-

kü sa¤ taraftaki her noktada veri
bir gelir düzeyi için faiz oran› yete-
ri kadar yüksek de¤ildir. Yine sol
taraftaki herhangi bir noktada bel-
li bir gelir düzeyi için faiz oran› ge-
rekti¤inden fazla yüksektir. Bu
dengesizlik bölgeleri fiekil 5.21
üzerinde gösterilmifltir.

Ödemeler dengesi aç›klar›
(BP<0), d›flar›dan sermaye girifliyle
ya da cari ifllemler hesab›n›n aç›¤›-
n› çeflitli maliye ve para politikala-
r› ya da ticaret politikalar› ile kapa-

tarak giderilir. Ödemeler dengesi fazlas› varsa (BP>0), d›flar›ya sermaye ihraç ede-
rek denge sa¤lanabilir ki Almanya ve Japonya 1980 sonras› sermaye ihraç ederken
ABD cari ifllemler aç›¤›n› sermaye ithali yoluyla kapatarak ödemeler bilançosu
dengesini sa¤lamaktad›r. Türkiye de d›fl aç›klar›n› sürekli borçlanarak kapatma yo-
luna gitmektedir.

Sermaye hareketlili¤inin tam olmas› durumu, BP e¤risinin yatay olmas›na yol
açacakt›r. Bunun anlam›, ödemeler dengesinin faiz oran›na sonsuz duyarl› olmas›-
d›r. Bu durumda BP e¤risinin üstünde ödemeler bilançosu fazlas›, alt›nda ise öde-
meler bilançosu aç›¤› vard›r. Sermaye hareketlerinin yasak olmas› durumunda ise
BP e¤risi düfley bir do¤ru hâlini al›r.

MUNDELL-FLEMING MODEL‹: AÇIK EKONOM‹DE
TALEP YÖNLÜ POL‹T‹KALAR
Bu bölümde d›fla aç›k küçük bir ekonomideki politika de¤iflikliklerinin etkile-
rini de¤erlendirece¤iz. Ekonominin küçük olmas› demek, ülkenin uygulad›¤›
politikalar›n dünya faiz oranlar›n› ve di¤er ülkelerin gelir düzeylerini etkileye-
memesi demektir. Ayr›ca ülke içinde ve d›fl›nda fiyat seviyesinin sabit oldu¤u-
nu varsayarak IS, LM ve BP e¤rileri yard›m›yla ekonomi politikalar›n›n etkinlik-
lerini de¤erlendirece¤iz. Burada kullanaca¤›m›z model, Robert Mundell ve
Marcus Fleming taraf›ndan gelifltirildi¤i için Mundell-Fleming modeli olarak bi-
linmektedir.
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Mundell-Fleming modeli yard›m›yla çeflitli politikalar›n etkilerini tart›flmadan
önce, modelde yer alan e¤rilerin eflitliklerini bir daha an›msatal›m.

• Mal piyasas› denge koflulunu sa¤layan IS eflitli¤ini

Y= AEd(Y,i) + NX(Y,Yf,RER)

olarak yaz›yoruz. Yani mal piyasas›n›n dengesi, milli gelir düzeyi ile faiz oran›na
ba¤l› olan yurt içi talep (AEd(Y,i)) ve yurt içinde üretilen mallara yönelik d›fl tale-
bi temsil eden net ihracattan NX(Y,Yf,RER) oluflan yurt içi üretime yönelik toplam
talebin has›laya eflitli¤i ile sa¤lanmaktad›r.

• Para piyasas› denge koflulunu sa¤layan LM e¤risinin eflitli¤ini

M
–
-1 + s B + γ = L(Y, i)

biçiminde ifade ediyoruz. LM e¤risinde aç›k ekonominin ortaya ç›kard›¤› de¤i-
fliklik sadece para arz› ile ilgilidir. Bu dönemin para arz›na (M), geçen dönemin
para stokuna M

–
-1 iki tür ilavenin yap›lmas›yla ulafl›lm›flt›r. Bunlardan ilki belli bir

oranda (0≤s≤1) ödemeler bilançosu dengesizli¤inin sterilize edilmesi ile oluflan
para stokundaki de¤iflme (sB), ikincisi egzojen olarak para stokunda yap›lan de-
¤iflikliktir γ.

• D›fl denge koflulunu sa¤layan BP denklemi ise

BP=X(Yf,RER) - M(Y,RER)+K(i-if)

fleklinde ele al›nmaktad›r. Yani ihracat, reel döviz kuru ile d›fl alemin gelirine; it-
halat, yurt içi gelir düzeyi ve reel döviz kuruna; sermaye hareketleri ise yurt içi ve
dünya faiz oranlar› aras›ndaki farka ba¤l›d›r.

IS-LM-BP modelinin ana eflitliklerini oluflturduktan sonra de¤iflik koflullar alt›n-
da uygulanacak makroekonomik politikalar›n etkinlikleri de¤erlendirilebilir. Bu
koflullar ülkede uygulanan döviz kuru sistemi, uluslararas› sermaye ak›m›ndaki
serbestlik gibi faktörleri içermektedir. Bunun için önce sabit döviz kuru sistemin-
de daha sonra ise esnek döviz kuru sisteminde politika etkinlikleri tam sermaye
hareketlili¤i ba¤lam›nda de¤erlendirilecektir.

Sermaye hareketlili¤inin tam olmas›, ülkede ihraç edilen ve o ülkenin serveti-
nin bir k›sm›n› oluflturan menkul de¤erlerle (her tür senetlerle) yabanc› ülkelerde-
ki menkul de¤erler aras›nda ikamenin tam olmas› kofluluyla gerçekleflir. Bu du-
rumda ülkenin faiz oran› d›fl dünyadaki faiz oran› ile eflit olacak ve BP e¤risi bu fa-
iz düzeyinde gelir eksenine paralel bir flekil alacakt›r. Bu sermaye hareketleri ise
ödemeler bilançosunu denklefltirmede önemli rol üstlenmektedir.

Ancak ödemeler bilançosunu denklefltirmede sermaye hareketleri hesab›n›n
önemli rol oynamas› zaman zaman sorunlara neden olmaktad›r. Örne¤in cari ifl-
lemler dengesindeki bir aç›k sürekli olarak faiz oran›n›n yükseltilmesinden kay-
naklanan sermaye girifli ile gideriliyorsa bu durum gelecekte sorunlar yaratacakt›r.
Bunlardan ilki ülkenin d›fl borç stokunun h›zla büyüyerek ülkenin kredibilitesinin
azalmas›d›r. Di¤er bir sorun, ülkede servet sahipli¤inde görülen de¤iflmeler fleklin-
de ortaya ç›kabilecektir. Bir baflka sorun ise bu serveti ülkede tutabilmek için sü-
rekli olarak faiz oranlar›n› yüksek tutma zorunlulu¤udur.
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Sabit Döviz Kur Sisteminde Talep Yönlü Politikalar
Sabit döviz kuru sisteminde merkez bankalar› belirlenmifl bir kur üzerinden, döviz
al›m sat›m› yapmak zorundad›r. Sabit kur rejiminde merkez bankas›, herhangi bir
ödemeler dengesi aç›k veya fazlas›n› finanse etmek durumundad›r. Merkez banka-
lar›, böyle durumlar için yeterli döviz rezervi bulundurmal›d›r. Piyasada döviz ta-
lebi fazla ise merkez bankas› döviz satarak (rezervini azaltarak) kuru sabit tutma-
ya çal›fl›r. Merkez bankalar›n›n döviz al›p-satmas› döviz piyasas›na müdahale et-
mektir. Merkez bankas›n›n döviz piyasas›na müdahale edip etmemesi ve müdaha-
lenin yönü ödemeler dengesinin aç›k veya fazla vermesine ba¤l›d›r. Merkez ban-
kas› ödemeler dengesi aç›¤› oldu¤unda (ki bu hâlde piyasada döviz arz› yetersiz-
dir) döviz satar ve ödemeler dengesi fazla verdi¤inde döviz al›r. Ancak ödemeler
dengesi sürekli aç›k veriyorsa merkez bankas›n›n rezervleri tükenmeye yüz tuta-
cak ve kuru sabit tutmas› güçleflecektir. Böyle bir tehlike karfl›s›nda merkez ban-
kas› devalüasyona baflvurur. Yani ülke paras›n›n de¤eri düflürülür. Böylece o ülke-
nin mallar› ucuzlar, ithalat›n azalmas›, ihracat›n›n artmas› ve böylece ödemeler bi-
lançosunun düzelmesi beklenir.

Maliye Politikas›
fiekil 5.22’de geniflletici bir maliye politikas›n›n etkileri gösterilmektedir. Kamu
harcamalar›ndaki art›fl IS e¤risini IS (G

–
1)’e kayd›rm›flt›r. Ekonomide iç dengenin

olufltu¤u E’0 noktas›nda ödemeler bilançosunda fazlal›k görülmektedir. Bu nok-
tada yurt içi faiz oranlar›n›n yüksek oluflu nedeniyle ekonomiye h›zl› bir serma-
ye girifli olmakta ve ödemeler bilançosu fazla vermektedir. Bu nedenle ülke pa-

ras›na talep artar ve de¤erinin art-
mas› yönünde bask› do¤ar. Bu
noktada merkez bankas› talep
edilen milli paray› piyasaya vere-
rek döviz al›r. Para arz› artar ve
LM e¤risi de sa¤a kayar. Bu kay-
ma faizler eski düzeyine inene
dek sürer. Ama bu arada gelir dü-
zeyi de artm›fl olur.

Daralt›c› maliye politikas› da
mali genifllemenin tam z›dd› bir
sonuç ortaya ç›kar›r. Bu durumda

sabit kur sisteminde ve tam sermaye hareketlili¤inde maliye politikas› tam etkin-
dir. D›fllama etkisi hiç ortaya ç›kmamaktad›r.

Para Politikas›
Geniflletici para politikas›n›n etkileri fiekil 5.23’te gösterilmifltir. Burada para sto-
kunda geniflleme nedeniyle LM e¤risi sa¤a LM(B0,γ1)’e kayarken iç dengenin olufl-
tu¤u E2 noktas›nda faiz oranlar›n›n düflük olmas› d›flar›ya sermaye ak›m›n› h›zlan-
d›racak, ödemeler bilançosu aç›¤› nedeniyle para stokunun daralmas›na yol aça-
cakt›r. Yani LM e¤risi geriye kayarken faiz oranlar› da tekrar eski düzenine ulafla-
cak ve E1 noktas›ndaki denge yeniden oluflacakt›r.
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Sonuç itibar›yla sabit kurda geniflle-
tici para politikas› etkisizdir. S›k› para
politikas› da geniflletici para politikas›
gibi etkisizdir. Para arz›n›n azalt›lmas›,
LM e¤risini sola kayd›r›r ve iç faiz oran›
yükselir. Sermaye girifli olur ve ödeme-
ler dengesi fazla verir. Ülke paras›na ta-
lep artar ve revalüasyon bask›s› oluflur.
Merkez bankas› artan para talebini kar-
fl›lamak için döviz al›p para arz›n› art›r-
mak zorundad›r. Sonuçta para arz› eski
düzeyine ç›kar ve faiz oran› düfler.

Esnek Döviz Kuru Sisteminde Talep Yönlü Politikalar
1973’ten sonra uygulanmaya bafllanan esnek döviz kuru sistemi, serbest piyasa
ekonomisinin iflleyifline daha uygun bir sistemdir. Bu sistemde ülke paras›n›n d›fl
de¤eri, tamamen serbest bir flekilde iflleyen arz ve talep mekanizmas› taraf›ndan
belirlenmektedir. Esnek kur sisteminde ödemeler bilançosundaki denge otomatik
olarak sa¤lanacak, ex-post olarak bir ödemeler bilançosu dengesizli¤i görülmeye-
cektir. Ödemeler bilançosundaki dengeyi sa¤lamada cari ifllemler dengesi arac›l›-
¤›yla döviz kurlar›ndaki de¤iflmenin yan›nda, spekülatif k›sa vadeli sermaye hare-
ketleri de dengeleme mekanizmas›na katk›da bulunabilecektir.

Tamamen serbest döviz kuru sisteminde, para arz› ile ödemeler dengesi aras›n-
daki iliflki koptu¤u için, merkez bankalar› para politikalar›n› diledi¤i gibi belirleye-
bilir. Mundell-Fleming modelinin esnek kurlu bu versiyonunda döviz kuru (ER),
içsel bir de¤iflken olarak belirlenirken para arz› d›flsal olarak merkez bankas›nca
belirlenebilmektedir. Bu nedenle para politikas› daha etkili bir politika arac› olarak
ortaya ç›kacakt›r. 

Maliye Politikas›
Tam sermaye hareketlili¤inde mali genifllemenin etkisi fiekil 5.24’te gösterilmifltir.
Mali geniflleme IS e¤risini sa¤a IS2’ye kayd›racakt›r. E2 noktas›nda mal ve para pi-
yasalar›n›n dengelenmesiyle oluflan iç denge geçicidir. Çünkü bu noktada yurt içi
faiz oran› dünya faiz oran›n›n üzerinde-
dir ve büyük miktardaki sermaye girifli
nedeniyle ödemeler bilançosu fazla ver-
mektedir. Ödemeler bilançosunda olu-
flan bu fazlal›k ülke paras›n›n de¤erlen-
mesine ve rekabet gücünün düflmesine
yol açar. Bunun sonucu olarak net ihra-
cat azal›r ve IS e¤risi sola kayar ve den-
ge tekrar E1 noktas›nda sa¤lan›r. Bura-
da LM pozitif e¤imli olmas›na ra¤men
tam d›fllama etkisinin ortaya ç›kmas›,
döviz kurundaki düflme nedeniyledir.

Daralt›c› bir maliye politikas› ise IS e¤risini sola kayd›r›r, faiz oran› düfler. Ser-
maye ç›k›fl› ile birlikte ülke paras› de¤er yitirir (döviz kuru yükselir), net ihracat ar-
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tar ve IS yeniden sa¤a kayarak eski yerine gelir. Sonuçta maliye politikas› ne gelir
düzeyini ne de faiz oran›n› etkileyememektedir.

Para Politikas›
Geniflletici bir para politikas›n›n etkileri fiekil 5.25’teki gibidir. Parasal geniflleme
sonucu LM e¤risi sa¤a LM2’ye kayd›¤›nda ulafl›lan E2 denge noktas›nda gelir düze-

yi yükselmekte ve yurt içi faiz oran›
düflmektedir. Bu nedenle hem net
ihracat azal›fl› hem de sermaye ç›k›-
fl›na ba¤l› olarak ödemeler bilanço-
sunda aç›k oluflmaktad›r. Bu iki etki
nedeniyle döviz kurunda bir yüksel-
me gerçekleflecektir. Böylece IS e¤-
risi sa¤a kayarak E3 noktas›ndaki
dengeye ulafl›lacakt›r. Sonuç olarak
serbest döviz kuru rejiminde ve tam
sermaye hareketlili¤inde, para poli-
tikas› tam etkindir.

Tam esnek döviz kuru sistemi geçerli iken talep yönlü politikalardan birisi etkilidir?
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Mal piyasas› dengesini ve dengedeki de¤iflmeleri

aç›klamak

Mal piyasas› dengesi IS e¤risi üzerinde sa¤la-
n›r. Bu e¤ri üzerinde yat›r›mlar tasarruflara ve-
ya gelir harcamaya eflittir. Bu e¤rideki de¤ifl-
meler, otonom harcamalara, ço¤altana, yat›r›m-
lar›n faize duyarl›l›¤›na ve beklentilere ba¤l›
olarak gerçekleflir.

Para piyasas› dengesini ve dengedeki de¤iflmele-

ri aç›klamak

Para piyasas›nda denge koflullar›n› gösteren LM
e¤risi üzerinde her noktada para arz› (M) para
talebine (L) eflit olup e¤imi para talebinin gelire
ve faize duyarl›l›¤›na ba¤l›d›r. LM e¤risindeki de-
¤iflmeler geniflletici ve daralt›c› para politikas›na
ba¤l› olarak gerçekleflir. Yine para talebindeki
de¤iflmeler de LM e¤risinde kaymaya neden olur.

Ekonominin genel dengesini tan›mlamak ve den-

gedeki de¤iflmeleri aç›klamak

Ekonominin genel dengesi, para ve mal piyasa-
lar›nda efl anl› dengenin sa¤lanmas› ile gerçekle-
flir. Böylece ekonomi için denge gelir düzeyi ve
denge faiz oran› belirlenmifl olur. Dengedeki de-
¤iflmeler; izlenen para ve maliye politikalar›, flok-
lar veya beklentilere ba¤l› olarak meydana gelir.
Otoriteler ekonomide arzulanan düzeye ulaflmak
ve istikrars›zl›klar› önlemek için politika uygula-
malar›yla istikrar sa¤lama çabas› içinde olurlar.

Ödemeler Bilançosundaki dengeyi gösteren BP

e¤risini aç›klamak

D›fla aç›k bir ekonomide çeflitli politikalar›n etki-
lerini de¤erlendirebilmek için IS-LM modeline
ödemeler bilançosu dengesini ifade eden BP e¤-
risini dahil etmemiz gerekir. Ödemeler bilanço-
sunun dengede oldu¤u gelir düzeyi-faiz oran› bi-
leflimlerini gösteren BP e¤risi pozitif e¤imlidir.
Ancak tam sermaye hareketlili¤i durumunda ya-
tay eksene paralel olur. BP e¤risinin sa¤›nda ka-
lan alan ödemeler dengesindeki aç›¤› (BP<0) gös-
terirken sol k›sm›ndaki alan ödemeler bilanço-
sundaki fazlal›¤› (BP>0) gösterir.

Mundell-Fleming modelinde sabit ve esnek döviz

kuru sistemleri alt›nda çeflitli politikalar›n etkile-

rini aç›klamak

Makroekonomik politikalar›n aç›k ekonomi
analizleri Mundell-Fleming modeli çerçevesin-
de yap›labilir.
Tam sermaye hareketlili¤i ve sabit döviz kurla-
r› alt›nda, para otoriteleri hem para arz› hem de
döviz kurunu birlikte kontrol edemezler. Bu
nedenle bu durumda maliye politikas› hayli et-
kilidir.
Esnek döviz kurlar› ve sermaye hareketlili¤i al-
t›nda, para politikas› maliye politikas›na göre da-
ha etkindir çünkü maliye politikas›n›n geniflletici
etkileri, ülke paras›n›n de¤er kazanmas› nede-
niyle yok olmaktad›r.
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1. Mal piyasas›nda denge koflulunu gösteren e¤ri afla-
¤›daki seçeneklerden hangisinde verilmifltir?

a. AS
b. AD
c. LM
d. BP
e. IS

2. Toplam harcama fonksiyonunun e¤imi artarsa, IS
e¤risi bundan nas›l etkilenir?

a. IS e¤risi sa¤a kayarken yat›klafl›r
b. IS e¤risi sola kayarken yat›klafl›r
c. IS e¤risi sola kayarken dikleflir
d. IS e¤risi sa¤a kayarken dikleflir
e. IS e¤risi yatay eksene paralel olur

3. Yat›r›mlar›n faize duyarl›l›¤› artarsa, IS e¤risi e¤imi
bundan nas›l etkilenir?

a. IS yat›klafl›r
b. IS dikleflir
c. IS e¤imi etkilenmez
d. IS yatay eksene paralel konuma gelir
e. IS düfley eksene paralel konuma gelir

4. Afla¤›daki seçeneklerden hangisi IS’yi sa¤a kayd›r-
maz?

a. TR deki art›fl
b. G deki art›fl
c. TA daki art›fl
d. Servetteki art›fl
e. Yat›r›m teflviklerindeki art›fl

5. Afla¤›daki hangisi LM e¤risini sola do¤ru kayd›rmaz?
a. Ms’nin azalmas›
b. Genel fiyat düzeyinin art›fl›
c. Para talebinin artmas›
d. Para ikamesinin yasaklanmas›
e. Servetin azalmas›

6. Ekonomi likidite tuza¤›nda ise afla¤›dakilerden han-
gisi geçerli olur?

a. Para politikas› güçlüdür
b. Maliye politikas› güçlüdür
c. Maliye politikas› zay›ft›r
d. LM e¤risi düfleydir
e. IS e¤risi düfleydir

7. Afla¤›daki durumlardan hangisinde d›fllama etkisi
oluflmaz?

a. LM e¤risi düfley ise
b. IS e¤risi tam esnek ise
c. LM e¤risi pozitif e¤imli ise
d. Ekonomi likidite tuza¤›nda ise 
e. Ekonomi eksik istihdamda ise

8. E¤er Ekonomideki dengesizli¤in kayna¤› mal piya-
sas› ise hedef de¤iflken olarak afla¤›dakilerden hangisi
seçilmelidir?

a. Faiz oran›
b. Para arz›
c. Döviz kuru ç›pas›
d. Tam istihdam düzeyi
e. Do¤al iflsizlik oran›

9. Sabit döviz kurlar› ve tam sermaye hareketlili¤i al-
t›nda, para arz›ndaki bir art›fl afla¤›dakilerden hangisine
neden olur?

a. Sadece faiz oranlar›n› art›r›r.
b. Sadece gelir düzeyini art›r›r.
c. Hem faiz oran›n› hem de gelir düzeyini art›r›r.
d. Hem faiz oran›n› hem de gelir düzeyini azalt›r.
e. Ne faiz oran›n› ne de gelir düzeyini etkiler.

10. Sabit döviz kurlar› ve tam sermaye hareketlili¤i al-
t›nda, geniflletici maliye politikas› afla¤›dakilerden han-
gisine neden olur?

a. Sadece faiz oranlar›n› art›r›r.
b. Sadece gelir düzeyini art›r›r.
c. Hem faiz oran›n› hem de gelir düzeyini art›r›r.
d. Hem faiz oran›n› hem de gelir düzeyini azalt›r.
e. Ne faiz oran›n› ne de gelir düzeyini etkiler.

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mal Piyasas› Dengesini ve
Dengedeki De¤iflmeleri Aç›klamak Bölümün-
de, Mal Piyasas› Dengesi (IS E¤risi)” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Piyasas› Dengesini ve Den-
gedeki De¤iflmeleri Aç›klamak Bölümünde, IS
E¤risinde Kaymalar” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Piyasas› Dengesini ve Den-
gedeki De¤iflmeleri Aç›klamak Bölümünde, IS
E¤risi Formülü ve IS E¤risinin E¤imi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Mal Piyasas› Dengesini ve
Dengedeki De¤iflmeleri Aç›klamak Bölümün-
de, IS E¤risinde Kaymalar” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Para Piyasas› Dengesini ve
Dengedeki De¤iflmeleri Aç›klamak Bölümün-
de, LM E¤risinde Kaymalar” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ekonominin Genel Denge-
sini Tan›mlamak ve Dengedeki De¤iflmeleri
Aç›klamak Bölümünde, Likidite Tuza¤›” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ekonominin Genel Den-
gesini Tan›mlamak ve Dengedeki De¤iflmele-
ri Aç›klamak Bölümünde, Maliye Politikas› ve
D›fllama Etkisi” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ekonominin Genel Denge-
sini Tan›mlamak ve Dengedeki De¤iflmeleri
Aç›klamak Bölümünde, Faiz Oran› ve Para Arz›
Hedefi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sabit ve Esnek Döviz Kuru
Sistemleri Alt›nda Çeflitli Politikalar›n Etkilerini
Aç›klamak Bölümünde Tam Sermaye Hareketli-
li¤inde Politikalar›n Etkinli¤i Para Politikas›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. fiekil 16.8’i
inceleyiniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sabit ve Esnek Döviz Kuru
Sistemleri Alt›nda Çeflitli Politikalar›n Etkilerini
Aç›klamak Bölümünde Tam Sermaye Hareketli-
li¤inde Politikalar›n Etkinli¤i ve Maliye Politika-
s›” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

S›ra Sizde 1

Yat›r›mlar›n faiz oran›na duyarl›l›¤› (b) artt›kça, IS ya-
t›klafl›r. Bu durumda faiz oran›ndaki küçük bir de¤iflme
yat›r›mlarda büyük miktarda de¤iflime yol açarak gelir
düzeyini önemli oranda etkiler. Yat›r›mlar›n faiz oran›-
na duyarl›l›¤› azald›kça ise IS dikleflir.

S›ra Sizde 2

IS e¤risini elde ederken kulland›¤›m›z toplam harcama
fonksiyonu (AE), otonom kamu harcamalar›n›n artmas›
ile yukar›ya do¤ru paralel kayaca¤›ndan IS e¤risi de pa-
ralel olarak sa¤a kayar.

S›ra Sizde 3

IS’nin sola kaymas› ekonomide denge faiz oran› ve ge-
lir düzeyini düflürür. Mal ve para piyasalar›nda birlikte
denge düflünüldü¤ünde bu durum ayn› zamanda LM
e¤risi üzerinde sola do¤ru bir hareketi ifade etmektedir.

S›ra Sizde 4

LM e¤risinin yatay oldu¤u likidite tuza¤›nda para mik-
tar›ndaki de¤iflmeler faiz oranlar›n› etkilemedi¤inden
yaln›zca maliye politikas› etkilidir. Klasik aral›k olarak
adland›rd›¤›m›z, LM e¤risinin düfley eksene paralel ol-
mas› durumunda ise sadece para politikas› etkilidir. Li-
kidite tuza¤› ve uç parac› durum yaln›zca teorik olas›-
l›klard›r. Gerçekte LM e¤risinin e¤imi ara bölgede oldu-
¤u gibi pozitiftir. Bu durumda hem para hem de mali-
ye politikas› denge faiz oran›, gelir düzeyi bileflimini
de¤ifltirebilmektedir.

S›ra Sizde 5

BP e¤risi ödemeler bilançosu denge e¤risidir. Pozitif e¤i-
me sahiptir, çünkü ödemeler bilançosu dengede iken
gelir düzeyi yükselirse ithalat artacak ve net ihracatta
düflme olacakt›r. Bu durumu dengelemek için içeriye
net sermaye giriflinin artmas› gerekir ve bunu sa¤layan
unsur da faiz oran›n›n yükselmesidir. Denge sa¤lanmas›
için gelir düzeyi artt›¤›nda faiz oran› da artmal›d›r. Döviz
kurundaki art›fl, veri bir gelir düzeyi için ihracat› artt›r›r-
ken ithalat› k›s›c› etkisi nedeniyle BP’ yi sa¤a kayd›r›r.

S›ra Sizde 6

Tam esnek döviz kuru sistemi geçerli iken tam serma-
ye hareketlili¤i durumunda gelir düzeyini etkileme ba-
k›m›ndan para politikas› tam etkin olurken, maliye po-
litikas› tümü ile etkisizdir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Toplam talep e¤risi, e¤imi ve AD’yi kayd›ran parametreleri aç›klayabilecek,
Toplam arz e¤risinin elde edilifli, e¤imi ve iki uç durum için politikalar› de-
¤erlendirilebilecek,
Pozitif e¤imli toplam arz e¤risini aç›klayabilecek bilgi ve beceriler kazanabi-
lecek bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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G‹R‹fi
An›msayaca¤›n›z gibi, ünite 5’te gelifltirilen IS-LM modeli çerçevesindeki analizler-
de, fiyatlar genel düzeyi sabit kabul edilmiflti. Oysa gerçek yaflamda fiyat düzeyi-
nin yükselmesi, yani enflasyon, bireylerin, politikac›lar›n, iktisatç›lar›n en çok ilgi-
lendi¤i sorunlardan biridir. Bu nedenle, has›la ve fiyat düzeylerini birlikte ele alan
bir analize gereksinim vard›r. Bunun için uygun analiz araçlar›, toplam talep ve
toplam arz e¤rileridir.

Toplam talep e¤risi (AD), IS-LM modelinden veya Keynesyen basit harcama ge-
lir modelinden türetilebilir ve mikroekonomideki bireysel ve piyasa talep e¤rileri
gibi negatif e¤ime sahiptir. Toplam talep, her fiyat düzeyinde yap›lmas› planlanan
harcamalar toplam›d›r. Toplam talep e¤risi, mal ve para piyasalar›n›n efl anl› ola-
rak dengede oldu¤u fiyat ve has›la düzeyi bileflimlerini gösterir.

Öte yandan toplam arz teorisi, makroekonominin en son gelifltirilmifl alanlar›n-
dan biridir. Toplam arz konusunda gelifltirilmifl ve bafllang›ç noktalar› farkl› pek çok
model olmas›na karfl›n hemen hemen hepsi ayn› sonuca ulaflmaktad›r: Toplam arz
e¤risi k›sa dönemde pozitif e¤imli, uzun dönemde ise düfleydir. Toplam arz, de¤i-
flik fiyat düzeylerinde, ekonomideki bütün firmalar›n arz etmeyi planlad›klar› has›-
la miktarlar›n› gösterir. Firmalar›n arz etmek istedikleri miktar, mallar›n› sat›nca ala-
caklar› para kadar (ki bunu fiyat düzeyi belirler), bunlar› üretmek için kulland›kla-
r› faktörlere (özellikle ifl gücüne) ödenen paraya da ba¤l›d›r. fiu hâlde toplam arz
e¤risi (AS), mal ve faktör piyasalar›n›n koflullar›n› birlikte yans›tmaktad›r.

Toplam talep e¤risinin toplam arz e¤risi ile kesiflti¤i noktada, ekonomide den-
geyi sa¤layan fiyat ve üretim düzeyi belirlenir. Bu iki e¤rideki de¤iflmelere ba¤l›
olarak fiyat ve üretim düzeyi de¤iflir. Toplam arz-talep modeli çerçevesinde mak-
roekonomik düflünce okullar›n›n temel görüflleri de ortaya konabilir.

TOPLAM TALEP E⁄R‹S‹
Toplam talep e¤risi, her fiyat düzeyinde para ve mal piyasalar›n›n dengede oldu-
¤u has›la düzeylerini gösterir. Veri bir fiyat düzeyinde mal ve para piyasalar›n›n
dengede oldu¤u has›la düzeyini IS-LM modelini kullanarak belirleriz. fiekil 6.1’in
üst panelinde IS-LM modeli görülmektedir. Veri bir nominal para arz›, M– ve P0 fi-
yat düzeyinde reel para arz› M–/P0 d›r. Denge faiz oran› i0 ve has›la düzeyi Y0 d›r.

Fiyat düzeyi P1’e düflerse reel para arz› artacak ve M–/P1’e ç›kacakt›r. Bunun so-
nucu olarak LM e¤risi sa¤a kayacak, mal ve para piyasalar›n›n dengede oldu¤u ye-

Toplam Arz-Toplam 
Talep Modeli 

Toplam talep, her fiyat
düzeyinde yap›lmas›
planlanan harcamalar
toplam›d›r.

Toplam arz, de¤iflik fiyat
düzeylerinde ekonomideki
bütün firmalar›n arz etmeyi
planlad›klar› has›la
miktarlar›n› gösterir.
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ni bir faiz ve gelir düzeyi ortaya ç›kacakt›r. Böyle, de¤iflik fiyat düzeylerindeki ge-
lir veya has›la düzeylerini belirleyerek her bir fiyat düzeyindeki gelir düzeyini bir
grafi¤e tafl›rsak fiekil 6.1’in alt panelinde gösterdi¤imiz AD e¤risini elde ederiz.

Burada toplam talep e¤risini türetmenin bir baflka yönteminden daha bahset-
mek istiyoruz. An›msayaca¤›n›z gibi ‹ktisada Girifl derslerinizde ve kitab›n›z›n 2.
ünitesi’nde basit Keynesyen modele iliflkin tart›flmalarda toplam talep ya da onun-
la ayn› anlamda olmak üzere planlanan toplam harcama e¤risi (AE) kullan›lm›flt›.
Ancak oradaki aç›klamalarda fiyat düzeyi sabit al›nmakta idi. fiimdi ayn› modeli, fi-
yat de¤iflmelerine izin vermek suretiyle has›la ve fiyat düzeyi aras›ndaki iliflkiyi
gösteren toplam talep e¤risini elde etmek için kullanabiliriz. fiekil 6.2’de bu bah-
setti¤imiz türetme ifllemi gösterilmifltir.

Ünite 2’de planlanan harcama do¤rusunun otonom harcamalardaki de¤iflmeye
ba¤l› olarak kayd›¤› gösterilmiflti. Ancak planlanan harcama do¤rusunun kaymas›-
na yol açan tek etken otonom harcamalardaki de¤iflme de¤ildir. Fiyat düzeyindeki
de¤iflmeler de AE’de kaymalara yol açacakt›r. An›msarsan›z basit Keynesyen mode-
lin varsay›mlar›ndan birisi fiyatlar›n sabit oldu¤u biçiminde idi. Bu durum, inceledi-
¤imiz farkl› AE e¤rilerinin planlanan reel harcamalar› göstermesi gibi bir kapal› var-
say›m› içermektedir. Oysa ki fiyat düzeyinde ortaya ç›kan de¤iflmeler, veri bir no-
minal harcaman›n reel de¤erinin de¤iflmesine neden olacakt›r. Verilen bir planla-
nan harcama e¤risinin reel harcama de¤erlerini yans›tabilmesi için fiyatlar düfltü-
¤ünde yukar›ya, fiyatlar yükseldi¤inde ise afla¤›ya kaymas› gerekecektir.

fiekil 6.2’de P1 fiyat düzeyinde geçerli olan harcama do¤rusu AE1 olup, buna
karfl›l›k gelen denge gelir düzeyi de Y1 olmaktad›r. Fiyatlar›n P2 düzeyine düflme-
si, AE’yi AE2’ye kayd›r›rken, denge gelir düzeyinde bir art›fl ortaya ç›kmaktad›r. Ak-
sine fiyatlar genel düzeyinin P3’e yükselmesi ise planlanan harcamalar› AE3’e kay-
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d›r›rken, has›la Y3 düzeyine düflecektir. Üst panelde farkl› fiyat düzeyleri için elde
etti¤imiz gelir düzeylerini alt panelde fiyat-has›la düzlemine tafl›rsak toplam talep
e¤risi AD’ye ulafl›r›z.

Toplam Talep E¤risinin E¤imi
fiekil 6.2’nin alt panelinde görüldü¤ü gibi toplam talep e¤risi negatif e¤imlidir. Ya-
ni, fiyatlar genel düzeyi düfltükçe, toplam harcamalar ve talep edilen toplam mal
ve hizmet miktar› artar ya da gelir ve has›la düzeyi yükselir.

AD e¤risinin negatif e¤ime sahip olmas›n›n üç farkl› nedeni vard›r: Reel balans
etkisi, zamanlararas› ikame ya da faiz oran› etkisi ve aç›k ekonomi etkisidir. fiimdi
fiekil 6.2’yi esas alarak bu etkileri aç›klayal›m.

Reel Balans Etkisi
AD e¤risinin negatif e¤imli oluflunu aç›klamada yararlan›lan etkilerden ilki, ba-
zen reel ankes etkisi ya da servet etkisi de denilen, reel balans etkisidir. Bu et-
kiye göre, fiyatlar genel düzeyi düfltü¤ünde, toplumun finansal varl›klar›n›n re-
el de¤eri ya da sat›n alma gücü artar. Bir baflka deyiflle sabit bir parasal de¤eri
olan her türlü finansal aktifin sat›n alma gücü, fiyat düzeyi düfltü¤ünde yükse-
lir. Bu durum insanlar›n kendilerini daha zengin hissetmelerini sa¤lar, böylece
daha fazla mal ve hizmet tüketmelerine neden olur. Yani toplam harcama fonk-
siyonu fiyat düzeyinin düflmesi sonucu yukar› kayar ve daha yüksek reel ç›kt›
düzeyinde dengeye ulafl›r. fiekil 6.2’den görülece¤i üzere fiyat düzeyi P2’ye düfl-
tü¤ünde harcama fonksiyonu AE2 olmakta ve daha fazla harcama yap›lmaktad›r.
Dolay›s›yla, AD üzerinde E2 noktas›na gelinmektedir.

fiekil 6.2
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Benzer flekilde yüksek fiyat düzeyi düflük tüketime ve düflük gelir düzeyine ne-
den olmaktad›r. Çünkü hat›rlarsan›z tüketiciler de¤erleri paraya ba¤l› bir çok finan-
sal varl›¤a sahiptir. Fiyat düzeyi art›nca bunlar›n de¤erleri düfler. Yani servetin re-
el de¤eri azal›r, tüketiciler daha az harcama yapar böylece toplam harcama fonk-
siyonu afla¤›ya kayar. Sonuçta düflük harcama ile denge reel GSY‹H’de düfler. Özet
olarak fiyat düzeyindeki bir art›fl düflük reel toplam talep miktar›na neden olur. Fi-
yat düzeyi ve dengedeki talep edilen reel GSY‹H miktar› aras›ndaki iliflki fleklin alt
panelinde gösterilen negatif e¤imli toplam talep e¤risi ile aç›klan›r.

Zamanlararas› ‹kame Etkisi ya da Faiz Etkisi
Bugün al›nacak mal ve hizmetlerin daha sonraki bir tarihe ertelenmesi ya da daha
sonraki bir tarihte al›nmas› planlanan mal ve hizmetlerin bugün al›nacak olmas›
zamanlararas› ikame etkisi olarak adland›r›l›r. Zamanlararas› ikame üzerinde önem-
li bir etken faiz oran›d›r. Bu nedenle faiz oran› etkisi olarak da adland›r›l›r ve top-
lam talep e¤risinin negatif e¤imli olufl nedenlerini aç›klamada bir baflka etken ola-
rak kullan›l›r.

Bildi¤iniz gibi toplam talep e¤risi fiyat düzeyi ve reel GSY‹H eksenleri içerisin-
de negatif e¤imli olarak çizilir. Yani fiyat düzeyi düfltü¤ünde toplam ç›kt›ya yöne-
lik (reel GSY‹H) talep miktar›nda bir art›fl olur. Burada faiz oran› önemli rol üstle-
nir. Faiz oran›n›n belirlenmesinde ise reel para miktar› önemli iflleve sahiptir. fiöy-
le ki flayet fiyat düzeyi düflerse reel para miktar› artar, daha önce aç›klad›¤›m›z re-
el balans etkisi kanal›yla harcamalar artar. Çünkü kifliler ne kadar çok reel paraya
sahipse o kadar çok mal ve hizmet talep edebilecektir. Ancak kifliler ellerindeki
tüm reel paralar›n› mal ve hizmet harcamalar›na kullanmazlar, tasarruf yaparlar,
borçlar›n› öderler, baflkalar›na borç verirler. Özellikle düflük fiyat döneminde elle-
rinde reel paras› fazla olanlar, bu dönemde daha fazla borç vermeye haz›rd›rlar.
K›saca ödünç verilebilir fon arz› artm›fl olur. Öte yandan borç arayanlar, fiyat dü-
flüflü hâlinde daha az ödünç almaya gereksinim duyarlar, yani ödünç verilebilir fon
talebi azal›r. ‹flte ödünç verilebilir fon talebindeki düflüfl ve ödünç verilebilir fon ar-
z›ndaki art›fl faiz oranlar›nda azalmaya neden olur.

Faiz oranlar›ndaki azalma, ödünç alman›n maliyetini düflürdü¤ü için yat›r›m
harcamalar›n› ve faize duyarl› tüketim harcamalar›n› art›racak, dolay›s›yla toplam
harcama fonksiyonu yukar› kayacak (fiekil 6.2’deki AE2 konumuna gelecek) ve da-
ha yüksek reel gelir düzeyinde denge oluflacakt›r. Bir baflka anlat›m ile düflük faiz
oran› harcamalar›n bir k›sm›n› gelecekten bugüne kayd›rarak özellikle sermaye
mallar›na yap›lacak harcaman›n zaman›n› de¤ifltirmektedir. Yine kiflileri borçlan-
maya teflvik ederek tüketimlerini kamç›lamaktad›r. Böylece toplam ç›kt› için talep
miktar›nda art›fl ortaya ç›kmaktad›r.

Yüksek faiz durumunda ise harcamalar ertelenir. ‹nsanlar daha fazla tasarrufa
yönelerek tüketimlerini k›sma e¤ilimine girerler. Yine faiz oranlar›n›n yükselmesi
durumunda yat›r›m harcamalar› da azald›¤› için toplam harcama fonksiyonu AE3
(P3) konumunda afla¤› kayar. Dolay›s›yla yüksek fiyat düzeyinde (P3) toplam ç›kt›
talep miktar›nda azal›fl olur, fleklin alt panelinden görülece¤i üzere negatif e¤imli
toplam talep e¤risi çizilir.

Uluslararas› ‹kame Etkisi ya da Aç›k Ekonomi Etkisi
Yurt içinde üretilen mal ve hizmetlerin yurt d›fl› mallarla ikamesi ya da tersi durum
uluslararas› ikame olarak tan›mlan›r. Örne¤in, k›fl›n Uluda¤’da kayak yapmak ye-

Faiz Oran› Etkisi: Faiz
oranlar› de¤ifltikçe firma ve
bireylerin al›mlar›ndaki
de¤iflmedir. fiöyle ki düflük
faiz, harcamalar›n bir
k›sm›n› gelecekten bugüne
kayd›r›rken, yüksek faiz
durumunda ise harcamalar
ertelenir.

Aç›k Ekonomi Etkisi: Fiyat
düzeyi de¤ifltikçe d›fl
sektörün harcamalar›ndaki
de¤iflmedir.

         



rine ‹sviçre Alplerini tercih etmek ya da ithal bir otomobil almak yerine Türkiye’de
üretilen bir otomobili tercih etmek gibi örnekleri ço¤altmak mümkündür. Bu etki
daha çok uluslararas› ticaret ile ilgilidir. Net ihracat› ele al›rsak (NX = X -M); ülke-
de fiyat düzeyinde düflüfl ihracat› (X) art›r›r ve ithalat› (M) ise azalt›r. Tabii ki di¤er
ülkelerin fiyat düzeyleri sabit kald›¤› varsay›m› alt›nda net ihracat olumlu etkilenir.
Çünkü Türkiye’de fiyatlar düfltü¤ü için Türk mallar› hem yurt içinde hem de yurt
d›fl›nda cazip gelecek ihracat artacakt›r. Öte yandan Türk vatandafllar› nispi fiyat
avantaj› olan yerli mallara yöneldi¤i için ithalat da azalacakt›r. Böylece fiyat düze-
yindeki azal›fl nedeniyle net ihracat artacakt›r. Net ihracat›n artmas› toplam harca-
ma fonksiyonunu yukar› kayd›r›r ve denge reel GSY‹H düzeyi artar. fiekil 6.2’nin
alt panelinde ise AD üzerinde E2 noktas›na gelinir. Ve bu durum negatif e¤imli ta-
lep e¤risinin varl›¤›n› aç›klamada kullan›l›r.

Benzer flekilde fiyatlar genel düzeyindeki art›fl ihracat› azalt›p ithalat› art›r›r. Di-
¤er fleyler sabitken ülkedeki genel fiyat seviyesindeki art›fl net ihracat› (X-M) azal-
t›r. Böylece toplam harcama fonksiyonu (AE = C+I+G+X-M) afla¤› kayar ve reel ha-
s›la düzeyi düfler. Toplam harcama fonksiyonu kullan›larak elde edilen AD e¤risi
üzerinde yüksek fiyat düzeyi düflük has›la düzeyi ile iliflkili olur.

Dikkat ederseniz harcama gelir modelinde her harcama fonksiyonu tek bir fi-
yat düzeyi için çizilir. Fiyat düzeyi de¤ifltikçe toplam harcama fonksiyonu da de-
¤iflmekte ve farkl› bir reel has›la düzeyinde denge sa¤lanmaktad›r. ‹flte AD e¤risi
her fiyat düzeyi için bu denge reel has›la düzeyleri dikkate al›narak çizilmektedir.
Yukar›da aç›klad›¤›m›z bu üç etki çerçevesinde de negatif e¤imli olmaktad›r.

Toplam talep e¤risi sizce neden negatif e¤ime sahiptir?

Toplam talep e¤risinin e¤iminin neden negatif oldu¤unu yukar›daki etkiler-
le aç›klad›ktan sonra, e¤imin de¤eri konusunda da bir fleyler söyleyebilir miyiz?
Acaba bunun bir önemi var m›d›r? ‹kinci sorunun cevab› evettir, çünkü e¤rinin
e¤iminin mutlak de¤eri küçüldükçe yani AD yat›klaflt›kça, fiekil 6.3’te gösteril-
di¤i üzere, fiyat düzeyindeki de¤iflmelerin gelir ve has›la düzeyine etkisi arta-
cakt›r. ‹lk sorunun cevab› ise AD’yi türetti¤imiz fiekil 6.1’deki IS-LM modelinde
yatmaktad›r.

Reel para stokundaki de¤iflmelerin, denge harcama ve has›la düzeyi üzerin-
deki etkisi, AD e¤risinin e¤imini belirler. Bundan dolay›, para arz›ndaki de¤iflme-
lerin denge has›la ve harcama düzeylerine etkisini belirleyen etkenler, AD’nin
e¤imini de belirler. Buna göre: IS yat›klaflt›kça (çarpan de¤eri ve yat›r›mlar›n fai-
ze duyarl›l›¤› artt›kça) AD yat›klafl›r. Yine LM diklefltikçe (para talebinin faize du-
yarl›l›¤› azald›kça ve para talebinin gelire duyarl›l›¤›, artt›kça) AD yat›klaflacakt›r.

Planlanan harcamalar, fiyatlar genel düzeyine duyars›z ise AD dik olacakt›r,
ki bu yat›r›m harcamalar›n›n (ve di¤er harcama kalemlerinin) faiz oranlar›na du-
yars›zl›¤›n›n sonucudur. Harcamalar›n faize duyars›zl›¤› düfley bir IS e¤risinin
oluflmas›na yol açmaktad›r. IS e¤risinin düfley olmas› ise LM e¤risinde fiyat dü-
zeyindeki de¤iflmelere ba¤l› kaymalar›n has›la düzeyi üzerinde herhangi bir et-
ki yapmas›n› önlemektedir. Yine ekonominin likidite tuza¤›nda olmas› da düfley
bir toplam talep e¤risi oluflturacakt›r.
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Düfley bir LM e¤risi AD e¤risini daha yat›k m› yoksa daha dik hâle mi getirir?

Toplam Talep E¤risinde Kaymalar
Toplam talep e¤risinin kaymas›na yol açan nedenler iki k›s›mda incelenebilir.
Bunlardan ilki kamu otoritelerinin yürüttü¤ü ekonomi politikalar›na ba¤l› olarak
toplam talep e¤risinin sa¤a veya sola kaymas›d›r. Toplam talep e¤risini sola kayd›-
ran bir ekonomi politikas› daralt›c› talep yönlü politika olarak adland›r›l›rken top-
lam talep e¤risini sa¤a kayd›ran politikalar geniflletici politikalard›r. Toplam talep
e¤risindeki kaymalar›n di¤er kayna¤› ise talep floklar› olarak adland›r›lan ve tama-
men politika uygulamalar› d›fl›nda bir k›s›m nedenlerle ortaya ç›kan kaymalard›r.
Her iki durumda da toplam talepteki de¤iflmelerin fiyatlar ve has›la üzerindeki et-
kileri ayn›d›r ve bu durumlar toplam talebi türetti¤imiz IS ve LM modeli yard›m›y-
la aç›klanabilir.

Kamu otoritelerinin uygulad›klar›, gerek geniflleyici gerekse daralt›c› para ve
maliye politikalar›, IS ve LM e¤rilerini etkilemekte; bu e¤rilerdeki kaymalar da top-
lam talep e¤risinde kaymalar oluflturmaktad›r. fiimdi maliye politikas›ndan baflla-
yarak bunun niçin ve nas›l oldu¤unu tart›flal›m.

Maliye Politikas›
fiekil 6.4’ün üst panelinde P0 fiyat düzeyi ve nominal para miktar› veri iken IS
ve LM e¤rileri görülmektedir. Bafllang›çtaki denge E1 noktas›ndad›r ve buna
uyan bir denge noktas› alt paneldeki AD1 e¤risi üzerinde görülmektedir. fiimdi
örne¤in alt yap› yat›r›mlar›ndaki bir art›fl sonucu kamu harcamalar› artm›fl olsun.
Bu art›fl nedeniyle IS e¤risi sa¤a kayacakt›r. Bafllang›çtaki fiyat düzeyinde (P0)
yeni denge E2 noktas›nda daha yüksek bir faiz oran› ve daha yüksek gelir ve
harcama düzeyi ile oluflur. Bu nedenle bafllang›çtaki P0 fiyat düzeyinde denge
gelir ve harcama düzeyi flimdi daha yüksektir. Bunu alt panelde E2 noktas› ile
gösteriyoruz. E2 daha yüksek bir kamu harcamas›n› yans›tan AD2 toplam talep
e¤risi üzerindedir.
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Her bir fiyat düzeyinde ve reel para miktar› de¤iflmeden AD e¤risi maliye poli-
tikas› çarpan›n›n de¤erine ba¤l› olarak kayar. AD’deki kayma, maliye politikas›
çarpan› (∆Y = k.∆G–) ile IS’deki kaymaya ba¤l›d›r. Mali geniflleme para talebinin fai-
ze duyarl›l›¤› ve marjinal tüketim e¤ilimi artt›kça daha yüksek bir gelir ve harcama
düzeyine yol açacakt›r.

Daralt›c› bir maliye politikas› ise geniflletici politikalar›n aksine ve yine ayn› me-
kanizmayla, ancak bu kez IS e¤risini sola kayd›rarak toplam talep e¤risini sola
do¤ru kayd›racakt›r.

Para Politikas›
Nominal para stokunun artmas›, her bir fiyat düzeyinde reel para arz›n›n artmas›
demektir. Buna ba¤l› olarak faiz oranlar› düfler ve halk›n reel balanslara talebi ar-
tar. Faiz oranlar›n›n düflmesi toplam talebi uyararak denge gelir ve harcama düze-
yini yükseltir. fiekil 6.5’te nominal para stokundaki bir art›fl›n AD e¤risini sa¤a-yu-
kar›ya kayd›rd›¤› gösterilmifltir.

Parasal geniflleme durumunda toplam talep e¤risinin yukar›ya do¤ru kaymas›
paralel biçimde de¤ildir. Yüksek fiyat düzeylerinde kayma miktar› daha fazlad›r.
Yani AD para arz›ndaki art›fl sonucunda dikleflmektedir. Çünkü AD, para arz›nda-
ki art›fla eflit oranda yukar› kayar:
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M

M
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1556.  Ünite  -  Toplam Arz-Toplam Talep Model i

fiekil 6.4

0 Y1 Y2

Y
Gelir, has›la

E2

E1

Y
Gelir, has›la

0
Y1 Y2

P0 E2

P

E1

Fa
iz

 o
ra

n›

i1

i2

i

LM

IS2
IS1

AD2AD1

Fi
ya

t 
dü

ze
yi

Mali Genifllemenin
AD E¤risi
Üzerindeki Etkisi

     



156 Makro ‹kt isat

Alt paneldeki E1 ve E3 noktalar›nda reel para arz› ve faiz oran›, üst panelde E1
noktas›ndaki reel para arz› ve faiz oran›na eflittir. Bunu sa¤lamak için E3 noktas›-
n›n nominal para arz›ndaki art›fl oran›nda E1 noktas›n›n üzerinde bulunmas› gere-
kir, ki bu AD2 e¤risinin de ayn› oranda AD1 e¤risinin üzerinde olmas› demektir. P0
fiyat düzeyinde gelir seviyesi ise E2 düzeyindedir. 

Talep fioklar›ndan Kaynaklanan Kaymalar
Ekonominin iflleyifl sürecinde, bireylerin davran›fllar›nda ve bekleyifllerinde mey-
dana gelen de¤iflmelerle, kamu otoritelerinin ekonomi politikalar› d›fl›nda yapt›¤›
uygulamalar talep floklar› olarak adland›r›lmakta ve bunlar toplam talep e¤risinde
kaymalara neden olmaktad›r. Örne¤in, bir ülkenin mallar›na yönelik d›fl ülkelerin
talebinin düflmesi, ülkede yeni ç›kar›lan kredi kart› uygulamas›n›n toplum taraf›n-
dan benimsenmesi, tüketicilerin ve yat›r›mc›lar›n gelecek hakk›nda çok iyimser ol-
malar›, aniden ortaya ç›kan bir savafl nedeniyle devletin harcamalarda ve vergiler-
de de¤ifliklik yapmas› gibi durumlar talep floklar›d›r. Bu tür talep floklar›, do¤rudan
politika uygulamalar›ndan de¤il de ans›z›n ortaya ç›kmakta ülke lehine veya aley-
hine durumlar yaratmaktad›r. Toplam talep e¤risinde kayma, flokun etkisine göre
hem sa¤a hem de sola olabilecektir.

Yukar›da verdi¤imiz örneklerde belirtti¤imiz floklar›n etkileri flöyle olacakt›r:
• Ülkenin ihraç mallar›na olan talebin düflmesi, toplam talep e¤risini sola kay-

d›racakt›r. Toplam talebin sola kaymas›n›n nedeni IS e¤risinin sola kayma-
s›d›r.

• Yeni kredi kart› uygulamas›n›n yayg›nlaflmas› toplam talep e¤risinin sa¤a
kaymas›na neden olacakt›r, çünkü para talebi azald›¤›ndan LM e¤risi sa¤a
kayacakt›r.

• Savafl nedeniyle kamu harcamalar›n›n art›fl› toplam talebi sa¤a kayd›r›rken
vergilerin art›fl› toplam talebi sola kayd›racakt›r. Çünkü her ikisi de IS e¤ri-
sini etkileyecektir.
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• Giriflimcilerin karl›l›¤a, tüketicilerin gelirlerine iliflkin olarak gelecek hak-
k›ndaki iyimser bekleyiflleri, yat›r›m ve tüketim harcamalar›n›n artmas›na
neden olacak; bu da toplam talep e¤risini sa¤a kayd›racakt›r. Gelecek
hakk›ndaki bekleyifllerin kötümser olmas› durumunda ise toplam talep
e¤risi sola kayacakt›r. Beklentilerle ilgili her iki durum da IS e¤risinde
kaymalara yol açmaktad›r.

Dünya ekonomisinde, beklentilerde, para ve maliye politikalar›nda de¤iflmeler toplam ta-
lebi nas›l de¤ifltirir ve toplam talep e¤risinde nas›l bir kayma yarat›r?

TOPLAM ARZ E⁄R‹S‹
Toplam talep e¤risi, fiyat düzeyi ve has›la miktar› aras›ndaki bir iliflkiyi göster-
mekle birlikte, fiyat düzeyi ve reel has›lan›n nas›l belirlendi¤i konusunda yeterli
bilgiyi vermez. Bu iki de¤iflkeni belirlemeye yönelik analizimizi tamamlamak için
toplam talep e¤risini kesen ve yine fiyat düzeyi ile has›la miktar› aras›ndaki iliflki-
yi gösteren bir baflka e¤riye gerek vard›r, ki bu da toplam arz e¤risidir. Toplam
talep ve toplam arz e¤rileri birlikte ekonominin fiyat düzeyini ve has›la miktar›n›
belirlemektedir.

Toplam arz, farkl› fiyat düzeylerinde, ekonomideki bütün firmalar›n arz et-
meyi planlad›klar› has›la miktarlar›n› gösterir. Firmalar›n arz etmek istedikleri
miktar, mallar›n› sat›nca alacaklar› para kadar (ki bunu fiyat düzeyi belirler),
bunlar› üretmek için kulland›klar› faktörlere (özellikle ifl gücüne) ödenen para-
ya da ba¤l›d›r. fiu hâlde toplam arz (AS) e¤risi, mal ve faktör piyasalar›n›n
flartlar›n› birlikte yans›tmaktad›r.

Ekonominin Dengesi
Ekonominin dengesi, toplam arz ve talep e¤rilerinin kesiflti¤i noktada belirlenen fi-
yat düzeyi ve üretim hacminde oluflur ki bu noktada üreticilerin ve al›c›lar›n plan-
lar› ayn› anda gerçekleflmifl olur.

Toplam arz ve talep e¤rilerinde meydana gelen bir de¤iflme, ekonominin den-
gesini (fiyat ve has›la düzeyini) de¤ifltirir. Buna göre,

• AD sabitken, AS sa¤a kayarsa, has›la artar, fiyatlar düfler.
• AS sabitken, AD sa¤a kayarsa, has›la ve fiyatlar artar.

Toplam Arz E¤risinin E¤iminin Önemi
Toplam talepteki bir de¤iflmenin, ekonomiye etkisi toplam arz e¤risinin e¤imi-
ne ba¤l›d›r. Toplam talepte bir art›fl, AD’yi sa¤a kayd›r›r. Bu ise has›la düzeyini
ve fiyatlar genel düzeyini art›r›r. Ancak bu ikisinden hangisinin daha fazla etki-
lenece¤i toplam arz e¤risinin e¤imine ba¤l›d›r.

Toplam arz e¤risinin e¤imi küçüldükçe, yani AS yat›klaflt›kça, toplam talep
e¤risindeki de¤iflmenin has›la düzeyine etkisi artarken, fiyatlara etkisi azal›r. fie-
kil 6.6’da, (AS1) e¤risinde has›la art›fl› di¤er toplam arz e¤rilerine nazaran daha
çok iken fiyatlardaki art›fl daha düflüktür. AS’nin e¤imi büyüdükçe, yani AS dik-
lefltikçe, AD’deki de¤iflmenin has›la düzeyine etkisi azal›rken, fiyatlara etkisi ar-
tar. Nitekim flekilde (AS3) e¤risinde, üretim art›fl› öbür toplam arz e¤rilerine gö-
re daha az iken, fiyat düzeyindeki art›fl daha fazlad›r.

1576.  Ünite  -  Toplam Arz-Toplam Talep Model i
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Toplam arz e¤risi, farkl›
fiyatlarda, arz edilen tüm
reel mal ve hizmetlerin
miktar›n› gösteren e¤ridir.

Ekonominin Dengesi: Reel
mal ve hizmetlerin talebinin
arz›na eflit oldu¤unda
varolan durumdur. Toplam
arz e¤risinin toplam talep
e¤risini kesti¤i noktada
oluflur.
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Toplam arz e¤risinin e¤imi neden önemlidir?

Toplam Arz E¤risi: ‹ki Özel Durum
Bu k›s›mda toplam talep politikalar›n›n etkilerinin arz flartlar›yla iliflkisini göster-
mek amac›yla toplam arz e¤risinin iki özel durumu üzerinde durulacakt›r.

Keynesci Toplam Arz E¤risi
fiekil 6.7’de görülen Keynesci toplam arz e¤risi yatay olup, veri fiyat düzeyinde fir-
malar›n talep edilen her miktar› arz edebilece¤ini ima eder.

Bu görüflün alt›nda, ekonomide iflsizli¤in varl›¤› varsay›m› yatar. ‹flsizli¤in var-
l›¤›, firmalara cari ücret düzeyinde, yani ücretleri art›rmadan, diledikleri kadar ifl
gücü kullanma ve üretimlerini art›rma imkân› verir. Böylece firmalar›n marjinal
üretim maliyeti de¤iflmeden üretim hacmi art›r›labilir ve veri fiyattan talep edilen
her miktar arz edilebilir. Keynesci arz varsay›m›n›n geçerlili¤i hâlinde, toplam tale-
bin artmas›, fiyat düzeyi de¤iflmeden has›la/gelir düzeyini art›racakt›r. Bu IS-LM
modelinde elde etti¤imiz sonuç ile ayn›d›r, zira IS-LM modelinde de fiyat düzeyi-
nin sabit oldu¤u varsay›larak has›la düzeyi bu varsay›m alt›nda belirlenmektedir.
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Klasik Toplam Arz E¤risi
Klasik toplam arz e¤risi düfley eksene paralel olup, fiyat düzeyi ne olursa olsun,
ekonomideki toplam arz miktar›n›n sabit oldu¤unu ima eder. Klasik durum, emek
piyasas›nda her zaman tam istihdam koflullar›n›n geçerli oldu¤u varsay›m›na daya-
n›r. Yani ekonomi sürekli potansiyel veya tam istihdam has›las›n› üretir. Üretim
hacmini ve arz› art›rabilecek ek kaynak yoktur.

Talepte bir art›fl oldu¤unda, firmalar daha fazla üretmek için, daha fazla emek
istihdam etmek isteyecek, ancak tam istihdamdan dolay› boflta iflçi bulamay›p, di-
¤er firmalardan iflçi kapmaya çal›flacak ve nominal ücretleri yükseltecektir. Ayn›
fleyi bütün firmalar yapacak ve üretim maliyetleri art›nca mallar›n fiyatlar› da arta-
cak fakat üretim düzeyi de¤iflmeyecektir. Bu durum flekil 6.8’de gösterilmifltir. 

Klasik ve Keynesci toplam arz e¤rileri iki uç noktad›r ve istihdam hakk›ndaki
varsay›mlar›n farkl›l›¤›ndan kaynaklan›r. Gerçek hayatta ise AS e¤risi pozitif e¤im-
lidir. Ancak e¤imi yine de ekonominin istihdam düzeyine ba¤l›d›r. Ekonomi tam
istihdama yaklaflt›kça toplam arz e¤risi dikleflir. 

Klasik ve Keynesci toplam arz e¤rilerinin biçimleri nas›ld›r? Bunlar aras›ndaki farkl›l›¤›n
kayna¤› hangi varsay›mlard›r?

Toplam Arz E¤risinin Farkl› Durumlar›nda Ekonomi
Potikalar›
Ünite 5’te LM e¤risinin Keynesci, Klasik ve Ara aral›¤›nda, para ve maliye politika-
lar›n›n etkinli¤ini tart›flm›flt›k. Benzer biçimde flimdi de Toplam arz e¤risinin farkl›
durumlar›nda bu politikalar›n etkilerini inceleyelim.

Keynesci Durum
Keynesci toplam arz e¤risi, yatay eksene paralel oldu¤undan, fiyatlar genel düze-
yinde bir de¤iflme olmadan üretim hacmi art›r›labilmektedir. Geniflletici maliye
veya para politikalar› fiekil 6.7’de gösterildi¤i üzere toplam talep e¤risini sa¤a
kayd›racakt›r.

1596.  Ünite  -  Toplam Arz-Toplam Talep Model i
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Geniflletici para ve maliye politikalar› AD’yi sa¤a kayd›racak ve bu kayma ka-
dar gelir düzeyi artacakt›r. Geniflletici politikalar›n has›la düzeyini art›rma meka-
nizmas› flöyledir: Geniflletici maliye politikas›, toplam talebi art›r›r, üretim ve gelir
düzeyi artar, bu ise para talebinin gelir esnekli¤ine ba¤l› olarak para talebini art›-
r›r, faiz oran› yükselir, yat›r›mlar düfler, toplam talep biraz daral›r. Burada toplam
talepteki kayma, basit çarpan mekanizmas›n›n yol açabilece¤inden daha düflüktür.
Bunun nedeni ise burada d›fllama etkisinin dikkate al›nmas›, basit çarpanda d›flla-
ma etkisinin gözard› edilmesidir.

Geniflletici para politikas› fiyat düzeyi sabitken, reel para arz›n› art›r›r, faiz had-
di düfler. Yat›r›mlar canlan›r ve toplam talep yükselir, AD sa¤a kayar. Sonuçta üre-
tim hacmi, fiyatlar de¤iflmeden artm›fl olur.

Klasik Durum Paran›n Nötrlü¤ü
Klasik durumda toplam arz e¤risi, tam istihdam varsay›m› nedeniyle düfley eksene
paralel bir do¤ru biçimindedir. Fiyat düzeyi ne olursa olsun firmalar Y* kadar ha-
s›la arz etmektedirler. Bu varsay›m alt›nda elde edilen sonuçlar Keynesci durum-
daki sonuçlardan çok farkl›d›r. fiimdi Keynesci durumun aksine fiyat düzeyi de¤il
has›la düzeyi veridir. Fiyat düzeyi toplam arz ve talep e¤rilerinin kesiflimi ile belir-
lenmektedir. fiekil 6.8’de mali genifllemenin etkisi klasik arz varsay›m› alt›nda in-
celenmektedir.

Kamu harcamas› art›fl›, toplam talebi art›rarak AD’yi sa¤a kayd›r›r. Ancak üre-
tim art›r›lamad›¤› için fiyat düzeyi yükselir. Fiyat düzeyinin yükselifli reel para ar-
z›n› düflürür, faiz haddini yükseltir. Bu ise yat›r›mlar› düflürür. Yat›r›mlardaki azal-
ma, kamu harcamalar› art›fl›n› büsbütün d›fllayacak kadard›r. Yani tam d›fllama du-
rumu vard›r.

Tam d›fllama etkisi, LM e¤risi düfley eksene paralel iken gerçekleflir. Ancak bu-
nun nedeni talep yönlüdür. Burada ise üretim art›r›lamad›¤› için, yani arz yönlü bir
nedenle tam d›fllama etkisi olur.

Tam d›fllama etkisinde üretim yine tam istihdam üretimine eflittir. Faiz oran› ise
yükselmifltir. Faizdeki bu art›fl, özel tasarruflar› art›r›p, özel yat›r›mlar› k›sacakt›r ki,
bunun miktar›, kamu harcamalar›ndaki art›fla eflit olacakt›r. Sonuçta talep art›fl› üre-
timi de¤il, fiyat düzeyini art›rm›flt›r.

Klasik durumda para politikas› sadece fiyatlar üzerinde etkili olmakta, has›la
düzeyi, reel para arz› ve faiz haddi gibi reel de¤iflkenleri etkilememektedir. Bu du-
rum para yans›z yada para nötrdür fleklinde aç›klanmaktad›r.

POZ‹T‹F E⁄‹ML‹ TOPLAM ARZ E⁄R‹S‹
Uzun dönemde fiyatlar esnek oldu¤u için toplam arz e¤risi düfleydir. Düfley toplam
arz e¤risi, toplam talep e¤risi kayd›¤›nda toplam has›la düzeyinin bundan etkilenme-
yece¤i ve sadece fiyatlar›n de¤iflece¤i anlam›na gelir. Yani uzun dönemde Klasik
toplam arz e¤risinin daha geçerli oldu¤u kabul edilmektedir. K›sa dönemde ise fi-
yatlar yap›flkand›r ve toplam arz e¤risi düfley de¤ildir. Bu durumda toplam talep e¤-
risindeki kayma has›lada da dalgalanmalara neden olur. Fiyat yap›flkanl›¤›n› tam var-
sayarsak bir uç durum olarak yatay bir toplam arz e¤risi ortaya ç›kar, ki bu Keynes-
ci toplam arz e¤risine karfl›l›k gelmekte olup, k›sa dönemde ortaya ç›kan sonuçlar›n
Keynesci modele daha yak›n oldu¤u biçiminde bir sonucu ima etmektedir.

Toplam arz konusunda gelifltirilmifl ve bafllang›ç noktalar› farkl› pek çok model
olmas›na karfl›n hemen hepsi ayn› sonuca ulaflmaktad›r: Toplam arz e¤risi k›sa dö-
nemde pozitif e¤imli, uzun dönemde ise düfleydir. AS’nin pozitif e¤imli oluflunu

     



yeni keynesyenler yap›flkanl›k modelleri ile aç›klarken yeni klasikler eksik bilgi
modellerini kullan›rlar. ‹ktisatç›lar aras›nda toplam arz konusunda görüfl birli¤i ol-
mad›¤› için, burada dört önemli modeli aç›klayaca¤›z.

Yap›flkanl›k Modelleri

Yap›flkan Ücret Modeli
Toplam arz e¤risinin neden düfley olmad›¤›n› aç›klarken Yeni Keynesci iktisatç›lar
nominal ücretlerin yavafl hareket etti¤ine dikkat çekmektedir. Bir çok endüstride,
özellikle sendikalaflman›n yo¤un oldu¤u endüstrilerde, nominal ücretler sözleflme-
lerle belirlenir ve bu nedenle ekonomik koflullar›n de¤iflmesi hâlinde ücretler ay-
n› h›zla de¤ifltirilemez. Hatta baz› endüstrilerde biçimsel olarak sözleflmeler yap›l-
masa bile iflçilerle iflverenler aras›nda ço¤u kez bir z›mni (örtülü) sözleflmenin var-
l›¤› kabul edilir ve bu da ücretlerin ayarlanma h›z›n› yavafllat›r. Ücretler ayn› za-
manda sosyal normlara ve sosyal adalet konusunda zaman içinde oluflmufl düflün-
celere de ba¤l›d›r. Bu nedenle bir çok iktisatç› nominal ücretlerin k›sa dönemde
yap›flkan ya da tedricen de¤iflen bir yap›da oldu¤unu kabul ederler.

Yap›flkan ücret modeli, sabit bir nominal ücretin toplam arz aç›s›ndan ne ifade
etti¤ini gösterir. Modele daha yak›ndan bakmak için fiyat düzeyi yükseldi¤i zaman
üretilen has›lan›n miktar›na neler olaca¤›n› ele alal›m. Nominal ücretler sabit oldu-
¤unda, fiyat düzeyindeki bir art›fl reel ücretin düflmesi ve ifl gücü maliyetlerinin
azalmas› demektir. Düflük reel ücretler firmalar› daha fazla emek istihdam etmeye
teflvik eder. ‹stihdam edilen emek miktar› artt›kça has›la düzeyi de artar.

Fiyat düzeyi ve has›la miktar› aras›ndaki bu pozitif iliflki, nominal ücretlerin
ayarlanmad›¤› süre içerisinde yukar›ya do¤ru e¤imli bir toplam arz e¤risinin varl›-
¤›n› ortaya koyar.

Toplam arz e¤risini daha biçimsel olarak gelifltirmek için iflçiler ve firmalar›n
toplu ifl sözleflmeleri ile fiyat düzeyinin ne olaca¤›n› önceden bilmeden nomi-
nal ücretler üzerinde anlaflt›klar›n› ve bu anlaflman›n belli bir süre uygulanaca-
¤›n› varsayal›m. Anlaflmaya varan her iki taraf da reel ücret düzeyine iliflkin ken-
dilerince gerçekleflece¤ini umduklar› bir beklentiye sahiptirler. Bu beklenen re-
el ücret düzeyi emek arz›n› emek talebine eflitleyen reel ücret haddi olabilir. Bü-
yük olas›l›kla da reel ücretler denge düzeyinin üzerinde saptanacakt›r, ki bu
sendikalar›n gücünden ya da yüksek ücretle iflçilerin çal›flma flevkini art›rmak
gibi düflüncelerden kaynaklanabilir.

‹ki taraf nominal ücreti, W, hedeflenen reel ücrete, w, ve fiyat düzeyi bek-
lentilerine, Pe, ba¤l› olarak belirlerler. Belirlenen nominal ücret flöyledir:

Nominal ücret haddi bu flekilde belirlendikten sonra, firmalar yeni iflçi alma-
dan önce gerçekleflen fiyat düzeyini ö¤renirler ve reel ücret flu flekle dönüflür:

1616.  Ünite  -  Toplam Arz-Toplam Talep Model i

W = w x Pe

Nominal ücret = Hedeflenen reel ücret x Beklenen fiyat düzeyi

    



Bu denkleme göre gerçekleflen fiyat düzeyi beklenen fiyat düzeyinden farkl›
ise reel ücret de hedeflenen düzeyinden farkl› olarak gerçekleflecektir. E¤er ger-
çekleflen fiyat düzeyi beklenenden yüksek ise reel ücretler hedeflenen düzeyin al-
t›na düflecektir. Tersine beklenen fiyat düzeyi gerçekleflenden yüksek ise fiilî reel
ücret hedeflenen düzeyin üzerine ç›kacakt›r.

Modelin son varsay›m› talep edilen emek miktar›n›n istihdam› belirleyece¤idir.
Di¤er bir deyiflle firmalar ve iflçiler aras›ndaki anlaflma istihdam düzeyini önceden
belirlememektedir. Bunun yerine iflçiler önceden belirlenen ücret düzeyinde fir-
malar›n sat›n almak istedikleri kadar eme¤i arz etmeyi kabul ederler. Firmalar›n is-
tihdam etmek istedikleri ifl gücü miktar› emek talep fonksiyonu ile tan›mlan›r:

L = LD (W/P)

Bu fonksiyon için emek talebinin reel ücrete göre türevi negatif olarak varsay›-
l›r, yani firmalar›n reel ücret düzeyi düfltükçe daha fazla emek talep ettikleri kabul
edilmektedir. Bunun anlam›, negatif e¤imli bir emek talep e¤risinin varl›¤›d›r. Bu
e¤ri 6.9’da sol alt panelde görülmektedir. Has›la düzeyi de üretim fonksiyonu ta-
raf›ndan belirlenmektedir:

Y= F(L,K
-
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Has›la fonksiyonunda emek (L) d›fl›ndaki üretim faktörlerinin k›sa dönemde sa-
bit oldu¤u kabul edilmektedir. Has›lan›n ifl gücüne göre türevi pozitiftir, yani istih-
dam artt›kça daha fazla üretim yap›labilmektedir. Üretim fonksiyonu fiekil 6.9’un
sol üst panelinde gösterilmifltir. Bu iki fonksiyondan veya bunlara ait flekillerden
hareketle pozitif e¤imli toplam arz e¤risi elde edilmektedir.

Böylece yap›flkan ücret modelinde beklenmedik fiyat de¤iflmeleri gerçekleflen
reel ücreti hedeflenen reel ücretten farkl›laflt›rarak istihdam düzeyini de¤ifltirmek
suretiyle pozitif e¤imli bir toplam arz e¤risine yol açmaktad›r.

Ücret yap›flkanl›¤›n›n toplam arz e¤risinin e¤imi üzerindeki etkisi nedir ve ücretlerin h›z-
l› ayarlanmas›n› engelleyen faktörler nelerdir?

Yap›flkan Fiyat Modeli
Toplam arz ile ilgili yap›flkanl›klar›n ya da kat›l›klar›n pozitif e¤imli toplam arz e¤-
risine yol açt›¤› di¤er bir modelimiz yap›flkan fiyat modelidir. Bu modele göre fir-
malar talepteki de¤iflmeye tepki olarak, ürünlerine uygulad›klar› fiyatlar› hemen
de¤ifltirmezler. Fiyatlar bazen firmalar ve tüketiciler aras›ndaki uzun dönemli söz-
leflmelerle düzenlenir. Hatta resmî anlaflmalar yap›lmasa bile firmalar düzenli müfl-
terilerini s›k s›k fiyat de¤ifliklikleri ile s›kmamak ve b›kt›rmamak için fiyatlar›n› is-
tikrarl› tutmaya çal›flabilirler. Firmalar›n fiyatlar›n›, fiyat listeleri ya da broflürler ba-
sarak ilan etmesi durumunda da fiyat yap›flkanl›klar› ortaya ç›kabilir.

Toplam arz için yap›flkan fiyatlar›n ne anlam ifade etti¤ini görebilmek için ön-
ce bir firman›n fiyatlama karar›n› ele alaca¤›z. Daha sonra toplam arz› elde edebil-
mek için çok say›daki firman›n kararlar›n› birlefltirece¤iz.

fiimdi biraz monopolcü gücüne sahip olan bir firman›n karfl› karfl›ya bulundu-
¤u fiyatlama karar›n› ele alal›m. Firman›n uygulamak istedi¤i fiyat, p, iki makro-
ekonomik de¤iflkene ba¤l›d›r: Fiyatlar genel düzeyi, P, ve ulusal gelirin düzeyi, Y.
Fiyatlar genel düzeyinin yüksekli¤i, firman›n maliyetinin de yüksek oldu¤unu ima
eder. Böylece fiyat düzeyinin yüksek olmas›, firman›n üretti¤i ürün için yüksek fi-
yat uygulayaca¤› anlam›na gelir. Yüksek gelir düzeyi ise firman›n ürününe yönelik
talebi artt›r›r. Üretimin yüksek düzeylerinde marjinal maliyet artt›¤› için talep yük-
sek oldu¤unda, firman›n uygulamak istedi¤i fiyat da yüksek olacakt›r.

Buna göre firman›n ürünü için uygulamay› arzu etti¤i fiyat› flu flekilde yazabiliriz:

p = P + b (Y -Y*)

Burada b s›f›rdan büyük bir parametredir. Bu denklem, firman›n ürününe uy-
gulayaca¤› fiyat genel fiyat düzeyine ve has›lan›n do¤al düzeyinden sapmas›na
ba¤l› oldu¤unu söylemektedir.fiimdi ekonomide iki tür firman›n bulundu¤unu var-
sayal›m: Baz›lar› yukar›dakiler gibi esnek fiyatlara sahiptir ve fiyatlar›n› bu denkle-
me göre belirler. Di¤erleri ise kat› (yap›flkan) fiyatlara sahiptir ve fiyatlar›n› bekle-
dikleri ekonomik koflullara ba¤l› olarak önceden ilan eder. Bu koflullar fiyat düze-
yi ile talep ya da has›la düzeyine iliflkin beklentileri kapsamaktad›r. Bu ikinci grup-
taki firmalar fiyatlar›n› flu denkleme göre belirler:

p = Pe + b (Ye - Y*)

Bu denklemde Pe, söz konusu firmalar›n fiyat düzeyine iliflkin beklentilerini
ifade etmektedir. Basitlik sa¤lamak için firmalar›n has›lan›n do¤al düzeyinde olma-
s›n› beklediklerini varsayal›m. Böylece denklemin son terimi, b ((Ye-Y*), s›f›r ola-
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cakt›r. Bu durumda bu gruptaki firmalar ürünlerinin fiyat›n› do¤rudan bekledik-
leri fiyat düzeyine ya da di¤er firmalar›n uygulayaca¤›n› bekledikleri fiyatlara gö-
re düzenleyecektir:

p = Pe

fiimdi toplam arz denklemini elde etmek için her iki grup firman›n fiyatlama
kurallar›n› kullanabiliriz. Bunu yaparken, ekonominin genel fiyat düzeyini bulma-
m›z gerekir, ki bu her iki grup firma taraf›ndan belirlenen fiyatlar›n a¤›rl›kl› ortala-
mas›d›r. E¤er s yap›flkan fiyatlara sahip firmalar›n oran› ve (1-s) de esnek fiyatlara
sahip firmalar›n oran› ise genel fiyat düzeyi

p = sPe + ( 1 - s )[ P + b (Y - Y*)]

olacakt›r. Eflitli¤in sa¤›ndaki ilk terim yap›flkan fiyatlara sahip firmalar›n oran›yla
a¤›rl›kland›r›lm›fl fiyatlar›, ikinci terim ise esnek fiyata sahip firmalar›n oran›yla
a¤›rl›kland›r›lm›fl fiyatlar›d›r. fiimdi eflitli¤in her iki taraf›ndan (1-s)P terimini ç›ka-
rarak yeni bir eflitlik elde edelim:

sP = sPe + ( 1 - s ) b ( Y - Y* )

Her iki taraf› s ile bölersek

Genel fiyat düzeyini gösteren bir ifade elde ederiz. Bu denklemin sa¤›ndaki iki
terim flu flekilde aç›klanabilir: ‹lk terim, fiyat düzeyine iliflkin beklentilerin fiilî fiyat
düzeyi üzerindeki etkisini yans›t›r. Firmalar yüksek bir fiyat düzeyi bekledikleri za-
man, maliyetlerin de yüksek olaca¤›n› beklerler. Fiyatlar›n› sabit tutan firmalar ön-
ceden fiyatlar›n› yüksek tutarlar. Bu yüksek fiyatlar, ürünlerinin fiyat›n› serbestçe
belirleyen firmalar›n da yüksek fiyat belirlemelerine neden olur. Böylece yüksek bir
beklenen fiyat düzeyi, gerçekleflen fiyat düzeyinin de yüksek olmas›na yol açar.
‹kinci terim ise talebin fiyatlara etkisini yans›tmaktad›r. Gelir ve has›la düzeyi yük-
sek oldu¤u zaman mallar için talep yüksektir. Esnek fiyatlara sahip firmalar fiyatla-
r›n› yüksek belirlerler ve fiyat düzeyinin yükselmesine yol açarlar. Has›lan›n fiyat
düzeyi üzerindeki etkisi esnek fiyatlara sahip firmalar›n oran›na, (1-s), ba¤l›d›r.

Böylece genel fiyat düzeyi, daha önceki gibi beklenen fiyat düzeyine ve has›-
lan›n do¤al düzeyinden sapmas›na ba¤l›d›r. Genel fiyat düzeyi denklemini,α =s/[(1-
s)b] alarak yeniden düzenlersek bildik bir denklemle karfl›lafl›r›z:

Y = Y* + α (P - Pe)

Yap›flkan ücret modeli gibi yap›flkan fiyat modeli de has›lan›n do¤al düzeyin-
den ayr›lmas›n›n, fiyatlar›n beklenen düzeyinden farkl› olmas›yla iliflkili oldu¤unu
söyler.

Yap›flkan fiyat modeli mal piyasas› üzerinde durmas›na ra¤men emek piyasa-
s›nda neler oldu¤unu da z›mnen dikkate al›r. E¤er bir firman›n fiyat› k›sa dönem-
de de¤iflmiyorsa toplam talepteki bir azalma firman›n satabilece¤i mal miktar›n›
azalt›r. Firma, sat›fllar›ndaki azalmaya üretimini k›sarak ve emek talebini azaltarak
cevap verir. Böylece yap›flkan fiyat modelinde, has›ladaki dalgalanma emek talep
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−
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e¤risinde kaymalara yol açmaktad›r. Has›ladaki dalgalanma tek bir emek talep e¤ri-
si üzerinde hareketten çok emek talep e¤risindeki kaymalarla iliflkilidir. Böylece bu
modelde reel ücret, ekonominin dalgalanmalar›yla ayn› do¤rultuda hareket etmekte,
durgunluk dönemlerinde düflerken canlanma dönemlerinde yükselmektedir.

Ücret ve Fiyat Yap›flkanl›¤›n›n Nedenleri
Ücret ve fiyat yap›flkanl›¤›n› aç›klamak için çeflitli yaklafl›mlar gelifltirilmifltir. Afla-
¤›da k›saca aç›klanacak olan bu yaklafl›mlar, yap›flkanl›k modellerinin neden önem-
li oldu¤u konusundaki çabalard›r. Bu yap›flkanl›k modelleri toplam arz e¤risinin
özellikle k›sa dönemde pozitif e¤imli oldu¤unu aç›klar.

Koordinasyon Yetersizlikleri
Fiyat kat›l›klar›n› koordinasyon yetersizli¤i ile iliflkilendirerek aç›klama yaklafl›m›
olup, talep de¤iflikliklerinde firmalar›n fiyatlar›n› ayarlama sürecini ön plana ç›ka-
r›r. Varsayal›m ki para stokunda bir art›fl oldu. Nihai olarak, has›la de¤iflmeden fi-
yatlar para arz› ile ayn› oranda yükselecektir. Ancak bir firma ürünlerinin fiyat›n›,
di¤er firmalar henüz fiyatlar›n› art›rmadan, para stokundaki art›fl ile ayn› oranda ar-
t›r›rsa müflterilerini di¤er firmalara kapt›rma riski ortaya ç›kar. fiayet bütün firmalar
fiyatlar›n› ayn› anda ve ayn› oranda art›rsalard›, yeni dengeye bir anda geçilecekti.
Ama ekonomide tüm firmalar fiyatlar› art›rmada koordine edilemeyece¤inden, her
bir firma, para stokundaki art›fl› ürünlerine yönelik talepte bir art›fl olarak alg›lad›k-
ça önce üretimlerini, sonra da fiyatlar›n› art›racaklard›r. Bu da ekonomideki tüm fi-
yatlar›n ayarlanmas›n›n belli bir süre almas›na ve dolay›s›yla k›sa dönemde pozitif
e¤imli bir toplam arz e¤risine yol açacakt›r.

Koordinasyon problemleri, ücretlerin de afla¤› do¤ru kat› oldu¤unu, yani top-
lam talepte bir düflme hâlinde ücretlerin derhâl düflürülemedi¤ini de bir ölçüde
aç›klar. Bir firma, di¤erlerinden ba¤›ms›z olarak ödedi¤i ücretlerini azalt›rsa iflçile-
rini kaybetmek gibi bir sonuçla yüz yüze gelecektir. fiayet tüm firmalar koordinas-
yon içerisinde olsalard›, hepsi birden ücret indirimine gidebilirlerdi. Ancak bu
mümkün olmad›¤›ndan, firmalar birbirinden ba¤›ms›z olarak ve muhtemelen ta-
lepteki daralma sonucu kârlar› ilk düflenlerden bafllamak üzere ücret indirimine gi-
decekler ve sonuçta ücret ayarlamalar› yavaflça gerçekleflecektir.

Ücretlerin ayarlanmas›nda koordinasyon yetersizli¤i, sendikalar ve iflçiler ara-
s›nda da söz konusu olabilir. Bir firman›n iflçilerini daha düflük ücrete raz› edebil-
mesi, iflçiler di¤er firma ve sektörlerdeki iflçilerin ücretlerini de gözlemledikleri için
güç olabilir. Çünkü hiçbir iflçi önce benim ücretimi düflürün demeyecek, geçici bir
süre de olsa nispi ücretinde bir düflüflü kabullenmek istemeyecektir. Yine sendika-
lar, di¤er sendikalar›n ücret taleplerini ve üyelerine sa¤lad›klar› haklar› göz önün-
de bulundurarak kendi üyeleri için iflverenlerden taleplerde bulunur. E¤er sendi-
kalar koordine edilerek, ücretlerin düflürülmesi gerekti¤ine ikna edilebilirse üc-
retlerin afla¤› çekilmesi mümkün olabilir. Ancak ço¤u kez bu koordinasyon ger-
çekleflmez ve sendikalar da yüksek ücret taleplerinden vazgeçmezler.

Liste Maliyetleri ve Toplam Talep D›flsall›klar›
K›sa dönemde fiyatlar›n hemen ayarlanmamas›n›n bir nedeni de fiyatlar› ayarlama-
n›n maliyet içermesidir. Bir firman›n fiyatlar›n› de¤ifltirmek için, tüketicilerine yeni
kataloglar göndermesi, sat›fl personeline yeni fiyat listeleri da¤›tmas› ya da resto-
ranlarda oldu¤u gibi yeni menüler bast›rmas› gerekebilir. Liste, katalog ya da me-
nü maliyetleri olarak adland›r›lan bu tür fiyat ayarlamalar›n›n maliyeti, firmalar›n fi-
yatlar›n› sürekli de¤il de ara s›ra ayarlamalar›na yol açabilir.
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Liste maliyetleri hipotezinin taraftarlar› durumu flu flekilde aç›klarlar: Fiyatlar›n
neden yavafl ayarland›¤›n› anlamak için, fiyat ayarlamas›nda bir k›s›m d›flsall›klar›n
oldu¤unu kabul etmek gerekir. Bir firma taraf›ndan yap›lan fiyat indirimi ekono-
mide di¤er firmalara yarar sa¤lar. Bir firma uygulad›¤› fiyat› düflürdü¤ü zaman, or-
talama fiyat düzeyini de az da olsa düflürür ve böylece reel para balanslar›n› yük-
seltir. Reel para balanslar›ndaki art›fl, LM e¤risini sa¤a kayd›rarak gelir düzeyini
yükseltir. Sonuçta ekonomik geniflleme tüm firmalar›n ürünleri için talebi artt›r›r.
Bir firman›n fiyat ayarlamas›n›n tüm öteki firmalar›n ürünleri için talep üzerindeki
makroekonomik etkisi toplam talep d›flsall›¤› olarak adland›r›l›r.

Toplam talep d›flsall›¤› nedeniyle, firma karar al›rken bu d›flsall›¤› ihmal etti¤i
için fiyat indirimi toplumsal olarak arzu edilir olmas›na ra¤men firma bazen liste
maliyetine ve fiyatlar›n› indirmeye katlanmaz. Böylece ekonominin bütünü için ar-
zu edilmemesine ra¤men fiyatlar yap›flkan olur.

Etkin Ücret Teorisi
Ücret yap›flkanl›¤›n› aç›klamaya çal›flan yaklafl›mlardan birisi de Etkin Ücret Teori-
sidir. Bu teorinin temelleri H. Leibenstein’in 1950’lerde azgeliflmifl ülkeler için öne
sürdü¤ü bir iddiaya dayanmaktad›r. Buna göre az geliflmifl ülkelerde daha yüksek
ücretler, iflçilerin daha iyi beslenmelerine ve daha iyi e¤itime kavuflmalar›n› sa¤la-
yarak verimlili¤ini art›racakt›r. 1980’lerde yeni Keynesciler bu düflünceyi daha yük-
sek reel ücretlerin eme¤in marjinal verimlili¤ini yükselten bir unsur oldu¤u biçi-
minde geniflletilerek geliflmifl ülkelere de uygulam›flt›r.

Ücretler ile iflçilerin verimlili¤i aras›nda varl›¤› öne sürülen bu basit düflünce
esas›nda makroekonomik düflüncede bir devrim niteli¤i tafl›maktad›r. Bunun ne-
deni Klasik, geleneksel Keynesci, parac› ve Yeni Klasik teorilerin iflçilerin verimli-
li¤i üzerindeki bu türden reel etkileri göz önüne almamas›d›r. Firmalar›n reel ücret
ödemelerinin verimlilik üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurmalar›, onlar›
ücretleri belli bir düzeyin alt›na düflürmemeye sevk edecektir. 

‹flgücü piyasas›n›n koflullar› dikkate al›nd›¤›nda, daha düflük bir ücret ödenme-
si durumunda firmalar›n sa¤lad›klar› maliyet tasarrufunun iflçilerin verimlili¤indeki
azal›fl nedeniyle ortadan kalkt›¤› optimum bir ücret düzeyi vard›r. Bu optimum re-
el ücretin üzerinde ise firmalar›n etkinlikteki art›fltan sa¤lad›klar› kazançlar›, ücret
maliyetlerindeki art›fl›n alt›nda kalmaktad›r. Bu nedenle firmalar ücretlerini söz ko-
nusu optimum ya da etkin ücret düzeyinde sabitleyerek karlar›n› maksimize ede-
bileceklerdir. Bunun sonucu ücretlerin ekonomideki devrevi geliflmelerden bir öl-
çüde ba¤›ms›z olmas› ve ücretlerde ayarlamalar›n çok gecikebilece¤i ve hatta hiç
yap›lmayabilece¤idir.

Sözleflmeler ve Uzun Dönem ‹liflkileri
Ücretlerin yap›flkan olmas›na neden olan bir baflka etken, ifl gücü piyasas›nda fir-
malar ile iflçiler aras›ndaki iliflkilerin uzun dönemli olmas›d›r. ‹flçilerin pek ço¤u
mevcut ifllerine uzun süre devam etme beklentisindedirler. Çal›flma flartlar› ve üc-
retler, s›k s›k olmamak üzere belirli aral›klarla olarak gözden geçirilir. Bunun ne-
deni s›kça ayarlamalar yapman›n maliyetinin yüksek olmas›d›r. Tipik olarak firma-
lar ve iflçiler aras›nda ücret ayarlamalar› y›lda bir kez yap›lmaktad›r. Ancak ücretle-
rin ve fiyatlar›n ayarlanma s›kl›¤› ekonominin istikrar›na ba¤l›d›r. En uç flartlarda
(hiperenflasyon gibi) ücretler haftal›k, hatta günlük bile belirlenebilir.

Enflasyon oran›n›n düflük oldu¤u ekonomilerde ücretler genellikle nominal
(parasal) olarak belirlenir. Ancak enflasyonun uzun süre yüksek oranlarda seyret-

Bir firman›n fiyat
ayarlamas›n›n tüm öteki
firmalar›n ürünleri için talep
üzerindeki makroekonomik
etkisi toplam talep d›flsall›¤›
olarak isimlendirilir.

Ücretlerle iflçilerin verimlili¤i
aras›ndaki iliflkiyi dikkate
alarak firmalar›n ücretleri
etkin ücret düzeyinde
sabitlediklerini
varsaymaktad›r.

      



mesi hâlinde ücretlerin fiyat düzeyine endekslenmifl gibi de¤iflti¤i görülür. Firma-
lar›n iflçilere gelecek dönemde ödeyecekleri ücret dönem bafl›nda belirlenir. Hatta
bazen de 2-3 y›l gibi uzunca bir dönem boyunca nominal ücretin sabit kald›¤› söz-
leflmeler yap›l›r. Ço¤u durumlarda fazla mesai için daha fazla ücret ödenmektedir.

Benzer flekilde firmalar aras›nda da uzun dönemli anlaflmalar yap›larak mal ya-
da ham madde al›m›na yönelik uzun dönemli sözleflmeler yap›l›r. Bu sözleflme sü-
resince belirlenen fiyatlar d›fl›nda baflka bir fiyat uygulanamaz. ‹flte tüm bu tür söz-
leflmeler ücretlerin ve fiyatlar›n esnek de¤il, yap›flkan olmas›na neden olur.

Fiyatlar›n Kar›fl›k Ayarlanmas›
Ekonomide tüm firmalar fiyatlar›n› ayn› zamanda ayarlamaz. Bunun yerine fiyatla-
r›n ayarlanmas› ekonomide karmafl›k bir zamanlamayla ortaya ç›kar. Münferit ola-
rak firmalar›n fiyatlar›n› s›k s›k de¤ifltirmesi durumunda bile, bu kar›fl›k ayarlanma
genel fiyat düzeyinin yavafl ayarlanmas›na yol açar. Çünkü, firmalar›n hiçbiri fiya-
t›n› ilk yükselten iflletme konumuna düflmek istemeyecektir. fiayet, herhangi bir fir-
ma fiyat›n› di¤erlerinden önce yükseltirse piyasadaki pay›n› kaybeder. Bu neden-
le, fiyatlar yavafl bir flekilde ayarlanacak, esneklik gözlenemeyecektir. Fiyatlardaki
bu yavafl ayarlanma ya da yap›flkanl›k pozitif e¤imli bir toplam arz e¤risinin olufl-
mas›na yol açar.

‹çeridekiler-D›flar›dakiler Modeli
Bu model, ücretlerin iflsizli¤e karfl› neden h›zl› flekilde tepki göstermedi¤i sorunu-
na bir baflka bak›fl aç›s›yla aç›kl›k getirmeye çal›flmaktad›r. Firmalar, iflsizleri ifle al›p
istihdam etmek yerine, hâlen çal›flmakta olan iflçileri muhafaza etmek e¤iliminde-
dirler. Çünkü firmalar eski iflçileri iflten ç›karman›n, yenilerini e¤itmenin maliyeti gi-
bi nedenlerle elemanlar›n› de¤ifltirmeyi ve yenilerinin istihdam›n› pek göze alamaz-
lar. Bu noktada tasarruflar›n gömülenmesine benzer bir durumun ifl gücü piyasas›n-
da da gözlenebilece¤inden bahsetmek istiyoruz. Toplam talebin düfltü¤ü durumlar-
da bile firmalar, hatta gerekti¤inde zarar›na çal›flmay› da göze alarak ellerinde bu-
lundurduklar› elemanlar›n› b›rakmak istemez ve onlara, talepteki daralma geçene
kadar marjinal verimliliklerinin üzerinde bir ücret ödemeyi kabul edebilirler.

Daha önemlisi, içerdekileri (mevcut iflçileri) ücretlerini indirmezler ise iflsizlikle
tehdit etmenin iki nedenden etkisi olmayacakt›r. Birincisi, tehdit edilenler belki üc-
ret indirimini kabul edecek ama buna karfl›l›k daha gayretsiz ve daha düflük verim-
le çal›flacaklard›r. Etkin ücret teorisine göre iflçilerin iflini yaparken gösterece¤i
gayretin, benzeri ifllerde çal›flanlara göre kendi ücretlerinin durumuna ba¤l›d›r. Fir-
malar, iflçilerin gayretli çal›flmalar› için piyasan›n üzerinde bir ücret ödemeyi tercih
edebilirler. ‹kincisi, firmalar›n hâlen çal›flan yüksek ücretli iflçilerini ç›kar›p iflsizle-
ri (d›flar›dakileri) düflük ücretle istihdam etmesi hâlinde, bunlar bu sefer içerdeki-
ler durumuna gelecek ve bir dahaki seferde öncekiler gibi ücret indirimlerine di-
reneceklerdir.

Eksik Bilgi Modelleri

‹flçilerin Yanl›fl Alg›lama Modeli
K›sa dönem arz e¤risinin M. Friedman taraf›ndan gelifltirilen bu modeli de emek
piyasas› üzerinde yo¤unlafl›r. Yap›flkan ücret modelinden farkl› olarak burada üc-
retlerin emek arz ve talebini dengelemek üzere serbest oldu¤u varsay›lmaktad›r.
Ancak bu kez iflçiler geçici bir süre için reel ve nominal ücretleri tam olarak ay›rt
edememektedir.
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Bu modelin iki temel unsuru emek arz› ve emek talebidir. Talep ve arz edilen
emek miktarlar› beklenen reel ücrete ba¤l›d›r:

LD = LD (W / Pe) ve Ls = Ls (W / Pe)

Bu eflitlik emek arz›n›n beklenen reel ücrete ba¤l› oldu¤unu ifade etmektedir.
‹flçilerin nominal ücretlerini, W, bilmelerine karfl›n fiyatlar genel düzeyini tam ola-
rak bilemedikleri varsay›lmaktad›r. Buna göre iflçiler ne kadar çal›flacaklar›n›n ka-
rar›n› verirken, beklenen reel ücret düzeyini göz önünde bulundururlar. Beklenen
reel ücret ise nominal ücretin, fiyat düzeyine bölünmesi ile bulunmaktad›r. Bekle-
nen reel ücreti flöyle yazabiliriz: 

Buna göre, beklenen reel ücret, gerçek reel ücrete (w=W/P) ve iflçilerin fiyat
düzeyini alg›lamalar›na (P/Pe) ba¤l› olmaktad›r. Emek arz›n› neyin belirledi¤ini gö-
rebilmek için bu ifadeyi (W/Pe) yerine yazarak emek arz fonksiyonuna yeniden
bakal›m:

Böylece arz edilen emek miktar› reel ücrete ve iflçilerin fiyat düzeyini alg›lama-
lar›na ba¤l› olmaktad›r. Bu modelin toplam arz için neyi ifade etti¤ini görebilmek
için emek piyasas›nda dengeyi göz önüne alal›m. Her zamanki gibi emek talep e¤-
risi afla¤›ya, emek arz e¤risi ise yukar›ya do¤ru e¤imlidir. Bu aflamada hem firma-
lar›n hem de iflçilerin fiilî fiyat düzeyini bildiklerini varsayal›m. Bu koflullar alt›nda
ifl gücü piyasas› temizlenir, böylece emek arz ve talep e¤rilerinin kesiflim noktas›n-
da istihdam edilen emek miktar› ve reel ücret belirlenir. Burada ortaya ç›kan istih-
dam düzeyi tam istihdam, L* ve buna uygun olarak üretilen has›la tam istihdam ha-
s›las›d›r, Y*.

Fiyat düzeyi de¤iflti¤i zaman nelerin olaca¤›n› görebilmek için iki olas› durumu
ele alal›m. ‹lk olarak fiyat düzeyinin yükseldi¤ini ve iflçilerin bunu do¤ru olarak
beklediklerini (tahmin ettiklerini) varsayal›m. Bu durumda Pe, P ile orant›l› olarak
artar, böylece ne emek arz› ne de emek talebi de¤iflir. Reel ücret ve istihdam dü-
zeyi ayn› kal›r. Nominal ücret fiyatlarla ayn› oranda artar.

‹kinci olarak fiyat düzeyinin iflçilerin beklemedikleri ve bilmedikleri bir flekilde
artt›¤›n› düflünelim. fiekil 6.10’un sol panelinde gösterilen ifl gücü piyasas› bafllan-
g›çta LD ve L1

S e¤rileri ile E0 noktas›nda dengededir. Bu noktada nominal ücret
haddi W0 ve beklenen ve gerçek fiyat düzeyi de P0

e=P0’d›r. Fiyat düzeyi iflçilerin
beklemedikleri ve fakat firmalar›n tahmin ettikleri bir biçimde artarak P1 olmufl ol-
sun. Firma yönetimi, parasal ücretleri fiyat düzeyinden daha az bir oranda art›ra-
rak W1 düzeyine getirecektir. ‹flçiler fiyat düzeyinde bir art›fl beklemediklerinden,
parasal ücretlerindeki art›fl› reel ücretlerinde bir art›fl olarak alg›layacak ve emek
arz›n› art›racaklar, emek arz e¤risi L1

S’den L2
S’ye kayacakt›r. Bu durumda iflçiler

her bir fiilî reel ücret düzeyinde daha fazla emek arz ederler, çünkü reel ücretin
gerçekte oldu¤undan daha fazla oldu¤una inanmaktad›rlar.
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Firmalar fyat düzeyinin P1’e yükselmifl oldu¤unu bildiklerinden reel ücretin ger-
çekte W1/P1 oldu¤unun fark›ndad›rlar ve bu reel ücretten E2 noktas›ndaki L1 kadar
ifl gücünü istihdam etmek istemektedirler. ‹flçiler ise kendilerini Ew noktas›nda zan-
nettiklerinden piyasada geçerli olan W1 nominal ücret haddinden L1 kadar eme¤i
arz etmeye raz› olmaktad›rlar. Yani iflçiler memnun bir flekilde Ew noktas›nda ol-
duklar›n› varsayarak daha fazla çal›fl›rken firmalar da kendilerinin E2 noktas›nda ol-
duklar›n› bilerek daha fazla iflçi çal›flt›rmakta ve daha fazla üretim yapmaktad›r.

fiekil 6.10’un sa¤ paneli ise ekonominin toplam talep ve toplam arz e¤rilerini
göstermektedir. Ekonomi bafllang›çta AD0 toplam talep e¤risi ile beklentilerin do¤-
rulu¤u hâlinde geçerli olan AS (Pe=P) uzun dönem toplam arz e¤risinin kesiflti¤i
E0 noktas›nda ve do¤al has›la düzeyinde, Y*, dengededir. Para arz› beklenmedik
biçimde art›nca toplam talep e¤risi kayarak AD1 olmaktad›r. ‹flçilerin yan›lg›s› ne-
deniyle istihdam›n L*’dan L1’e ç›kmas›, üretilen has›lay› da Y*’dan Y1’e ç›karmakta-
d›r. Bu, ekonomiyi E2 noktas›na kayd›rmaktad›r. E2 noktas›, iflçilerin hatal› beklen-
tilere sahip olmas› durumunda geçerli olan k›sa dönem toplam arz e¤risidir. Ancak
ekonomi uzun süre E2’de kalmayacakt›r, zira iflçiler k›sa sürede fiyat düzeyine ilifl-
kin beklentilerinin düflük oldu¤unu anlayacaklar› bir ö¤renme sürecine girecekler-
dir. ‹flçilerin beklentileri fiili fiyat düzeyine yaklaflt›kça eski reel ücret düzeyine
ulaflmalar›n› sa¤layacak nominal ücret art›fllar› talep edecekler ekonomi E3 nokta-
s›na do¤ru kayacakt›r. Nominal ücretler artt›kça ise k›sa dönem toplam arz e¤risi
yukar›ya do¤ru kayacakt›r.

K›saca özetlersek iflçilerin yan›lmas› modeli, fiyatlar›n beklenen fiyatlardan
farkl› olmas›n›n iflçileri emek arz›n› de¤ifltirmeye yöneltti¤ini söyler. Bu model,
toplam arz e¤risinin yap›flkan ücret modelindeki gibi oldu¤unu ima etmektedir:

Y = Y* + α (P - Pe)

Buna göre fiyat düzeyi beklenen fiyat düzeyinden farkl› oldu¤u zaman has›la
da potansiyel düzeyinden farkl› olur.

‹flçilerin fiyat düzeyini yanl›fl tahmin etmeleri istihdam ve has›la düzeylerini nas›l etkile-
mektedir? ‹flçilerin de¤il de firmalar›n fiyatlar› yanl›fl tahmin etmesinin sonuçlar› neler
olabilir?
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Eksik Bilgi Modeli: Lucas Arz E¤risi
Rasyonel beklentiler yaklafl›m›n› makroekonomiye uygulayan R. Lucas’›n eksik bil-
gi modeli de piyasalar›n temizlendi¤ini ancak fiyatlar hakk›ndaki yanl›fl alg›lama-
lar nedeniyle k›sa ve uzun dönem toplam arz e¤rilerinin farkl› olabilece¤ini varsa-
yar. Ancak iflçilerin yan›lmas› modelinden farkl› olarak Lucas iflçilerin fiyat düzeyi-
ne iliflkin beklentilerini tedricen ayarlad›klar›n› öngören intibakç› beklentiler yeri-
ne rasyonel beklentileri oturtur. Buna göre Lucas’›n modelinin üç varsay›m› vard›r:
Piyasalar temizlenmektedir, beklentiler rasyoneldir ve ekonomik birimlerin ekono-
mi konusundaki bilgileri tam de¤ildir.

‹nsanlar ellerindeki bilgileri kullanarak en iyi öngörüleri yap›yorlarsa bu flekilde
oluflturulan beklentiler rasyoneldir. Ancak burada beklentilerin mutlak surette do¤-
ru olmas› gibi bir gereklilik yoktur. Ne var ki rasyonel beklentiler alt›nda insanlar
sürekli olarak hata yapmaz. Örne¤in, Friedman’›n modelinde iflçiler rasyonel de¤il-
dir, istihdamdaki genifllemenin her zaman reel ücretlerdeki bir düflüflle birlikte or-
taya ç›kt›¤› bilindi¤i hâlde bu bilgiyi dikkate almamaktad›rlar. Lucas’›n modelinde
bu türden uzun süreli yan›lmalara yer yoktur. Ekonomik birimler yine hata yapmak-
tad›rlar, ancak bu hata tamamen tesadüfidir. Lucas, iflçilerin yan›lmas› modelinden
farkl› olarak, firmalar›n iflçilerden daha iyi bilgiye sahip oldu¤unu da kabul etmez
ve iflçiler ile firmalar aras›nda bir ayr›m yapmaz. Bu hâliyle Lucas modeli, Fried-
man’›n modelinin daha genifl kapsaml› bir versiyonudur. Ancak Friedman, iflçilerin
rasyonelli¤ini esas almazken Lucas iflçiler olsun firmalar olsun öngörüsünde hata
yapan taraf›n çok k›sa sürede bu hatas›n› düzeltece¤ini öngörmektedir.

Lucas’›n modelini de üreticilerin fiyat düzeyi konusunda yanl›fl bilgi sahibi ol-
du¤u bir durum için bir m›s›r üreticisini ele alarak de¤erlendirir. Model ekonomi-
de her bir üreticinin tek bir mal üretti¤ini ve çok say›da mal tüketti¤ini varsayar
(her bir üretici ayn› zamanda tüketicidir de). Mallar›n say›s› çok fazla oldu¤undan,
üreticiler her zaman için tüm fiyatlar› gözlemleyemez. Ürettikleri mallar›n fiyatlar›-
n› yak›ndan izlerler fakat tükettikleri tüm mallar›n fiyatlar›n› çok yak›ndan izleye-
mezler. Eksik bilgi yüzünden bazen fiyatlar genel düzeyindeki de¤iflmeleri nispi fi-
yatlar›n de¤iflimi gibi de¤erlendirirler. Bu yanl›fl de¤erlendirme üreticilerin ne ka-
dar mal arz edecekleri konusundaki kararlar›n› etkileyerek has›la ve fiyat düzeyi
aras›ndaki iliflkilerin k›sa dönemde uzun dönemdekinden farkl› olmas›na yol açar.

Çiftçi m›s›r› satt›¤›nda gelir elde etti¤inden ve bu geliri mal ve hizmet sat›n al-
mak için kulland›¤›ndan, üretmek için karar verece¤i m›s›r›n miktar› ekonomideki
öteki mal ve hizmetlerin fiyatlar›na k›yasla m›s›r›n fiyat›na yani nispi fiyata ba¤l›
olacakt›r. E¤er m›s›r›n nispi fiyat› yüksek ise çiftçi daha s›k› çal›flmaya teflvik edil-
mifl olur ve daha fazla m›s›r üretir çünkü elde edece¤i ödül (gelir) büyüktür. E¤er
m›s›r›n nispi fiyat› düflük ise daha az m›s›r üretmeyi ve daha fazla bofl zaman ge-
çirmeyi tercih edecektir.

M›s›r üreticisi üretim karar›n› verdi¤i zaman m›s›r›n nispi fiyat›n› kesin olarak
bilmemektedir. M›s›r üreticisi olarak m›s›r›n fiyat›n› yak›ndan gözlemler ve böyle-
ce bunun nominal fiyat›n› bilir. Ancak ekonomideki di¤er tüm mallar›n fiyatlar›n›
bilmez. Böylece üretici m›s›r›n nominal fiyat› ve genel fiyat düzeyi hakk›ndaki bek-
lentisini kullanarak m›s›r›n nispi fiyat›n› tahmin etmesi gerekir.

Ekonomide m›s›r dâhil tüm mallar›n fiyatlar› yükselirse çiftçinin buna tepkisi ne
olacakt›r? Bu sorunun cevab› çiftçinin ekonominin fiyat düzeyinin de¤iflmesini
bekleyip beklemedi¤ine ba¤l›d›r. E¤er çiftçi fiyat düzeyindeki de¤iflmeyi bekliyor-
sa m›s›r›n fiyat›nda bir art›fl› gözlemledi¤i zaman hesaplad›¤› nispi fiyatta bir de¤i-
fliklik olmayacakt›r. Böylece daha fazla çal›flmayacakt›r.
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Di¤er bir olas›l›k, çiftçinin fiyatlar genel düzeyindeki art›fl› beklememesi duru-
mudur. M›s›r›n fiyat›nda art›fl› gözlemledi¤i zaman, di¤er fiyatlar›n art›p artmad›-
¤›ndan çiftçi emin de¤ildir (burada m›s›r›n nispi fiyat› de¤iflmemifltir) ya da sadece
m›s›r›n fiyat› artm›flt›r (bu durumda m›s›r›n nispi fiyat› yükselir). Buradan rasyonel
ç›karsama (sonuç) her iki durumda da baz› de¤iflmelerin olabilece¤idir. Di¤er bir
ifadeyle m›s›r›n nominal fiyat›ndaki art›fl nedeniyle çiftçi daha çok çal›fl›p daha faz-
la üretecektir.

M›s›r üreticimiz tek de¤ildir. Fiyat düzeyi beklenmedik bir flekilde artt›¤› za-
man, ekonomideki tüm üreticiler ürettikleri mallar›n fiyatlar›n›n artt›¤›n› gözlemler-
ler. M›s›r üreticileri gözlemledikleri fiyat art›fl›ndan rasyonel olarak fakat hatal› bir
flekilde, ürettikleri mallar›n nispi fiyatlar›n›n artt›¤› sonucunu ç›kar›r. Böylece daha
s›k› çal›fl›p daha fazla üretirler.

Özetlersek; fiyatlar beklenen fiyatlardan daha yüksek oldu¤u zaman, üreticiler
(firmalar) ürettikleri ürünlerin nispi fiyatlar›n›n artt›¤› sonucunu ç›kar›r, bu ise üre-
ticileri üretimlerini art›rma yönünde teflvik eder. Bu model de toplam arz e¤risinin
bilinen fleklini ifade eder:

Y = Y* + α (P - Pe )

Fiyat düzeyi beklenen fiyat düzeyinden farkl› oldu¤unda has›la da do¤al düze-
yinden farkl› olur.

Eksik Bilgi Modellerinde Para Arz›nda Beklenen ve Beklenmeyen 
De¤iflmeler
fiimdi Lucas arz e¤risi yaklafl›m›nda, para arz›nda beklenen ve beklenmeyen bir
de¤iflmenin etkilerindeki farkl›l›¤› aç›kça görebiliriz. fiekil 6.11 toplam arz ve talep
e¤rilerini göstermektedir. Toplam talep e¤risi daha önceden bildi¤imiz biçimdedir.
Toplam arz e¤risi ise yukar›da tan›tt›¤›m›z Lucas arz e¤risidir. Toplam arz e¤risinin
konumu beklenen fiyat düzeyine ba¤l›d›r.

fiekil 6.11’in sol panelini göz önüne alal›m. AS, bafllang›çta veri bir beklenen fi-
yat düzeyi, Pe, için çizilmifl toplam arz e¤risidir. fiimdi para arz›n›n beklentiler do¤-
rultusunda art›r›ld›¤›n› varsayal›m. Toplam talep e¤risi, para arz›ndaki art›fl ile ay-
n› oranda yukar› kayacakt›r. Ama Y* has›la düzeyinde toplam arz da ayn› flekilde
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yukar› kayar, zira toplam arz denkleminin de gösterdi¤i gibi Y* has›la düzeyinde
Pe de para arz›nda beklenen art›fl oran›nda artmaktad›r.

Bunlara uygun olarak ekonominin yeni dengesi E2 noktas›nda P=P2
e fiyat dü-

zeyinde gerçekleflecektir. Bu arada para stoku artm›fl fakat has›la de¤iflmeden kal-
m›flt›r. Bu sonuçlar›n alt›nda ifl gücü piyasas›ndaki ayarlamalar vard›r: Hem firma-
lar hem iflçiler para stokunun ve toplam talebin ayn› oranda (P2

e/P1
e oran›nda) ar-

taca¤›n› bilmektedirler. Buna uygun olarak reel ücretler ve has›la de¤iflmeden ka-
l›r. Bu nedenle para arz›nda beklenen bir art›fl›n hiçbir reel etkisi yoktur. Nominal
ücretler para stokuyla ayn› oranda artar ve sonuçlar klasik modelin sonuçlar› ile
ayn›d›r: Para stoku, nominal ücretler, fiyatlar (hem gerçekleflen hem de beklenen
de¤erler) hepsi ayn› oranda artacakt›r.

fiimdi de para arz›ndaki art›fl›n önceden tahmin edilemeyen bir flekilde ortaya
ç›kt›¤›n› kabul edelim. ‹flçiler fiyat düzeyinde bir de¤iflme beklemediklerinden, fie-
kil 6.11’in sa¤ panelinde resmedilen durum ortaya ç›kacakt›r. Para stokundaki ar-
t›fl, toplam talep e¤risini yine AD2’ye kayd›r›r. Ama iflçiler fiyat düzeyinde bir yük-
selme beklemediklerinden AS yukar› kaymayacakt›r. Sonuçta yeni denge E2’de
oluflacakt›r. Burada gerçekleflen fiyatlar, beklenen fiyatlar›n üzerinde artt›¤›ndan
(P2>P1

e) has›la artm›flt›r.
Ama rasyonel beklentiler alt›nda, ekonomi E2 noktas›nda uzun süre kalamaz.

Fiyatlar beklentilerin üzerinde oldu¤undan firmalar ve hanehalklar› beklentilerini
gözden geçirecektir. Örne¤in, para stokundaki art›fl›n kal›c› oldu¤u düflünülüyor-
sa, beklentiler yukar›ya P2

e düzeyine yükselecektir. Bu ise AS e¤risini AS2’ye kay-
d›r›r. Bu nedenle para stokundaki de¤iflmeler beklenmedik flekilde ortaya ç›karsa
reel etkiler yapacakt›r. Ancak bu etkiler öyle uzun süreli olmayacakt›r, zira insan-
lar k›sa sürede de¤iflmeyi fark edip hesaplar›n› yeniden gözden geçirecektir. Para-
n›n etkisi uzun dönemde sadece fiyatlar üzerinde olacakt›r. Bu sonuca yol açan
fley beklentilerin rasyonel olarak biçimlendirilmesi ve piyasalar›n temizlenmesi
varsay›mlar›d›r.
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Özet

Toplam Talep e¤risinin elde edilifli, e¤imi ve AD’yi

kayd›ran parametreleri aç›klamak

Toplam talep e¤risi, fiyat düzeyindeki bir de¤ifl-
menin talep edilen reel gelir üzerindeki etkisini
gösterir. Toplam talep e¤risi üç nedenle azalan
e¤ime sahiptir: Reel balans etkisi, faiz oran› etki-
si ve aç›k ekonomi etkisi.
Toplam talep e¤risinin kaymas›na yol açan ne-
denler iki k›s›mda incelenebilir. Bunlardan ilki
kamu otoritelerinin yürüttü¤ü ekonomi politika-
lar›na ba¤l› olarak toplam talep e¤risinin sa¤a
veya sola kaymas›d›r. Toplam talep e¤risini sola
kayd›ran bir ekonomi politikas› daralt›c› talep
yönlü politika olarak adland›r›l›rken toplam ta-
lep e¤risini sa¤a kayd›ran politikalar geniflletici
politikalard›r. Toplam talep e¤risindeki kaymala-
r›n di¤er kayna¤› ise talep floklar› olarak adland›-
r›lan ve tamamen politika uygulamalar› d›fl›nda
bir k›s›m nedenlerle ortaya ç›kan kaymalard›r. 

Toplam arz e¤risi, e¤imi, iki özel durum ve bu iki

özel durumda ekonomi politikalar›n› de¤erlen-

dirmek

Toplam arz e¤risi, farkl› fiyatlarda, arz edilen tüm
reel mal ve hizmetlerin miktar›n› gösteren e¤ri-
dir. Toplam arz e¤risinin iki özel durumu vard›r:
Keynesyen durumda AS e¤risi yatay eksene pa-
raleldir, Klasik durumda ise tam istihdam düze-
yinde düfley eksene paraleldir.
Keynesci Toplam arz e¤risi, toplam talebi artt›r›-
c› politikalar›n fiyat düzeyini etkilemeksizin, reel
geliri artt›raca¤›n›; Klasik toplam arz e¤risi ise bu
tür politikalar›n sadece fiyatlar üzerinde etkili
olaca¤›n› ima eder.

Pozitif e¤imli toplam arz e¤risini aç›klamak

Toplam arz e¤risinin k›sa dönemde pozitif e¤ime
sahip ancak uzun dönemde düfley eksene para-
lel bir e¤ri oldu¤u konusunda iktisatç›lar aras›n-
da yayg›n bir görüfl birli¤i vard›r. 
Toplam arz e¤risinin k›sa dönemde neden pozi-
tif e¤ime sahip oldu¤unu yeni keynesyenler ya-
p›flkanl›k modelleri ile yeni klasikler ise eksik
bilgi modelleri ile aç›klarlar.

1
N
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2
N
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1. Di¤er etkenler sabitken, Türkiye’nin önemli ticaret
ortaklar›n›n ulusal gelirlerinin artmas› durumunda afla-
¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur?

a. AD e¤risi sa¤a kayar.
b. AD e¤risi sola kayar.
c. AS e¤risi sa¤a kayar.
d. AS e¤risi sola kayar.
e. Hem AD e¤risi, hem de AS e¤risi sola kayar.

2. Keynesci Toplam Arz E¤risi ile ilgili afla¤›daki ifade-
lerden hangisi do¤rudur?

a. Düfleydir.
b. Pozitif e¤imlidir.
c. Negatif e¤imlidir.
d. Veri bir fiyat düzeyinde yatayd›r.
e. Önce pozitif e¤imlidir, belli bir fiyat düzeyinden

sonra negatif e¤imlidir.

3. Afla¤›daki seçeneklerden hangisi Toplam Arz E¤risi-
nin Klasik durumunda geçerli de¤ildir?

a. Fiyat düzeyi ne olursa olsun firmalar›n Y* kadar
has›la arz etmeleri

b. D›fllama etkisinin tam olmas›
c. Kamu harcamalar›n›n artmas›n›n sadece fiyatlar

art›rmas›
d. Para arz›ndaki art›fl›n yaln›zca fiyatlar› yük-

seltmesi
e. D›fllama etkisinin k›smi olmas›

4. Yap›flkan ücret modelinde afla¤›daki seçenekler-
den hangisi ücret yap›flkanl›¤›n›n nedenleri aras›nda
yer almaz?

a. Koordinasyon sorunlar›
b. Etkin Ücretler
c. Sözleflmeler ve uzun dönem iliflkileri
d. ‹çerdekiler ve D›flardakiler
e. Yanl›fl alg›lama

5. ‹flçilerin Yanl›fl Alg›lama Modeli’ne göre afla¤›daki
ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

a. Pe > P ise Y* > Y
b. Pe < P ise Y* > Y
c. Pe < P ise Y* < Y
d. Pe = P ise Y* = Y
e. Pe < P ise Y* < Y

6. ‹flçilerin yanl›fl alg›lama modeli afla¤›daki ekono-
mistlerden hangisi taraf›ndan gelifltirilmifltir?

a. A.Smith
b. D.Ricardo
c. J. M. Keynes
d. M.Friedman
e. R.Lucas

7. Y=Y* + α (P-Pe) fieklindeki ifade afla¤›daki seçe-
neklerden hangisi ile aç›klan›r? 

a. AD
b. AS
c. IS
d. LM
e. BP

8. Pe=P olmas› durumunda AS’ye iliflkin afla¤›daki se-
çeneklerden hangisi söylenebilir?

a. AS pozitif e¤imli olur.
b. AS düfley olur.
c. AS negatif e¤imli olur.
d. AS yatay olur.
e. AS çizilemez.

9. Afla¤›dakilerden hangisi faiz oranlar›ndaki bir azal-
ma sonucu artan tüketimin etkisini gösterir?

a. Sadece fiyat düzeyinin artmas›
b. Sadece reel gelirin artmas›
c. Hem fiyat düzeyinin hem de reel gelirin artmas›
d. Reel gelir düzeyinin azalmas›
e. Fiyat düzeyinin azalmas›

10. Olumlu bir arz floku sonucunda afla¤›dakilerden
hangisi gerçekleflir?

a. Fiyat düzeyi artar.
b. Fiyat düzeyi artarken, reel gelir düzeyi düfler.
c. Reel gelir düzeyi düfler.
d. Hem gelir düzeyi hem de fiyat düzeyi artar.
e. Fiyat düzeyi düflerken, reel gelir düzeyi artar.

Kendimizi S›nayal›m
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplam Talep E¤risinde

Kaymalar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Keynesyen Toplam Arz E¤-

risi” konusunu yeniden gözden geçiriniz. fiekil
6.7’yi inceleyiniz.

3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Klasik Toplam Arz E¤risi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz fiekil 6.8’i
inceleyiniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ücret ve Fiyat Yap›flkanl›¤›-
n›n nedenleri” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

5. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flçilerin Yanl›fl Alg›lama
Modeli” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
fiekil 6.10’i inceleyiniz.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flçilerin yanl›fl alg›lama”
modeli konusunu yeniden gözden geçiriniz 

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eksik bilgi modelleri”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Eksik bilgi” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplam Talep e¤risinde
kaymalar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplam Arz ve Ekonominin
Dengesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Toplam talep e¤risinin negatif e¤ime sahip olmas›n›n
üç farkl› nedeni vard›r. Bunlar reel balans etkisi, faiz
oran› ve aç›k ekonomi etkisidir

S›ra Sizde 2

LM diklefltikçe yani para talebinin faize duyarl›l›¤› azal-
d›kça ve para talebinin gelire duyarl›l›¤› artt›kça, AD
yat›klaflacakt›r. Düfley bir LM e¤risi AD e¤risini yat›k
hâle getirir.

S›ra Sizde 3

Dünya ekonomisinde, beklentilerde, para ve maliye
politikalar›ndaki de¤iflmeler talep floklar› olarak adlan-
d›r›l›r. Bu tür talep floklar›, ans›z›n ortaya ç›kmakta; ül-
ke lehine veya aleyhine durumlar yaratmaktad›r. Top-
lam talep e¤risinde kayma, flokun etkisine göre hem sa-
¤a hem de sola olabilecektir.

S›ra Sizde 4

Toplam talepteki bir de¤iflmenin, ekonomiye etkisi top-
lam arz e¤risinin e¤imine ba¤l›d›r. Toplam talepteki bir
art›fl, AD’yi sa¤a kayd›r›r. Bu ise has›la düzeyini ve fi-
yatlar genel düzeyini artt›r›r. Ancak bu ikisinden hangi-
sinin daha fazla etkilenece¤i toplam arz e¤risinin e¤imi-
ne ba¤l›d›r.

S›ra Sizde 5

Keynesci toplam arz e¤risi yatay olup veri fiyat düzeyin-
de firmalar›n talep edilen her miktar› arz edebilece¤ini
ima eder. Bu görüflün alt›nda ekonomide iflsizli¤in var-
l›¤› varsay›m› yatar. Klasik toplam arz e¤risi ise düfley
eksene paralel olup fiyat düzeyi ne olursa olsun, ekono-
mideki toplam arz miktar›n›n sabit oldu¤unu ima eder.
Klasik durum, emek piyasas›nda her zaman tam istih-
dam koflullar›n›n geçerli oldu¤u varsay›m›na dayan›r.

S›ra Sizde 6

Nominal ücretler sabit oldu¤unda, fiyat düzeyindeki bir
art›fl reel ücretin düflmesi ve ifl gücü maliyetlerinin azal-
mas› demektir. Düflük reel ücretler firmalar› daha fazla
emek istihdam etmeye teflvik eder. ‹stihdam edilen
emek miktar› artt›kça has›la düzeyi de artar. Fiyat düze-
yi ve has›la miktar› aras›ndaki bu pozitif iliflki, yukar›ya
do¤ru e¤imli bir toplam arz e¤risinin varl›¤›n› ortaya
koyar. Sendikalaflman›n yo¤un oldu¤u endüstrilerde
ücretler sözleflmelerle belirlendi¤inden ücretler h›zla
ayarlanamaz. Baz› endüstrilerde iflçilerle iflverenler ara-
s›nda örtük sözleflmelerin varl›¤› kabul edilir ve bu da
ücretlerin ayarlanma h›z›n› yavafllat›r.

S›ra Sizde 7

Fiyat düzeyindeki bir art›fl› iflçilerin fark etmemesi du-
rumunda istihdam düzeyi ve has›la miktar› artacakt›r.
Fiyat düzeyindeki bir düflüflü iflçilerin fark etmemesi
durumunda ise istihdam düfler ve has›la tam istihdam
düzeyinin alt›nda kal›r.
Firmalar›n fiyatlar› yanl›fl tahmin etmeleri ise emek talebi-
ni etkiler. Firmalar›n fiyatlardaki art›fl› fark etmemesi du-
rumunda, reel ücretlerin de düfltü¤ünü göremezler. Bu-
nun sonucunda emek taleplerini artt›rmazlar. ‹stihdam ve
has›la olmas› gereken düzeyin alt›nda gerçekleflir.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
‹flsizlikle ilgili temel kavramlar›, iflsizli¤in türleri, nedenleri ve sonuçlar›n›
aç›klayabilcek, 
Enflasyonu tan›mlayabilecek ve enflasyonun nas›l ölçüldü¤ünü, nedenlerini
ve sonuçlar›n› ifade edebilecek,
‹flsizlikle enflasyon aras›ndaki k›sa ve uzun dönem iliflkiyi aç›layabilecek bil-
gi ve beceriler kazanacaks›n›z.
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G‹R‹fi
Bu ünitede politika yap›c›lar›n›n ve makroiktisatç›lar›n gözünü korkutan, iflsizlik
ve enflasyon konusu ele al›nacakt›r. Önce iflsizlik ve sonra enflasyon konusu çe-
flitli boyutlar› ile incelendikten sonra iflsizlik ile enflasyon aras›ndaki iliflkilere
de¤inilecektir. 

‹fiS‹ZL‹K
‹flsiz kalmak bir kiflinin yaflam›ndaki en stresli olaylardan birisidir. ‹nsanda çeflitli
hastal›klara yol açabilece¤i gibi birçok ailevi ve toplumsal sorunun da kayna¤› ola-
bilir. Ayr›ca iflsizlik, toplumun gereksinimlerini karfl›layacak mal ve hizmet üreti-
minde kullan›labilcek insan kaynaklar›n›n israf› anlam›na da gelir. Bu nedenle, ifl-
sizlik konusu her zaman hem politka yap›c›lar›n›n›n hem de kamuoyunun ilgisini
çekmifltir. 

‹flsizli¤in Ölçülmesi
Türkiye’de ifl gücü piyasas›na iliflkin veriler, Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K), ta-
raf›ndan Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO) kriterlerine uygun olarak, hanehalk› ifl-
gücü anketlerinden elde edilmektedir. Bu anketlerde, hanehalk›n›n 15 ve daha yu-
kar› yafltaki üyelerine, kimin çal›flt›¤›, kimin iflsiz, kimin ifl arad›¤›, kimin ifl arama-
d›¤› gibi birçok konuda sorular sorulup yan›tlara dayanarak Türkiye için iflsizlik
oran› belirlenmeye çal›fl›lmaktad›r.

TÜ‹K Türkiye nüfusunu üç gruba ay›rmaktad›r. Bunlardan ilki, 15 yafl alt› ve
üniversite yurtlar›, yetifltirme yurtlar› (yetimhane) huzurevi, özel nitelikteki hasta-
hane, hapishane, k›flla vb. yerlerde ikamet edenlerdir. ‹kinci grup ise kurumsal
olmayan nüfustur. Bu grup içerisinde üniversite yurtlar›, yetifltirme yurtlar› (ye-
timhane) huzurevi, özel nitelikteki hastahane, hapishane, k›flla vb. yerlerde ikamet
edenler d›fl›nda kalan nüfus yer almaktad›r. Üçüncü grup ise kurumsal olmayan
çal›flma ça¤›ndaki nüfustur. Bu grupta ise kurumsal olmayan nüfus içerisindeki
15 ve daha yukar› yafltaki nüfus yer al›r. 

Kurumsal olmayan çal›flma ça¤›ndaki nüfus ise iflgücüne dahil olanlar ve olma-
yanlar diye ikiye ayr›lmaktad›r. 

Kurumsal olmayan çal›flma ça¤›ndaki nüfus=‹flgücü+iflgücüne dahil olmayanlar.

‹flsizlik ve Enflasyon



‹flgücüne dahil olmayanlar, iflsiz veya istihdamda bulunmayan kurumsal ol-
mayan çal›flma ça¤›ndaki nüfustur. Bunlar da kendi içerisinde 7 farkl› gruplara ay-
r›lm›flt›r. Bunlardan ilk grubu, ifl aramay›p çal›flmaya haz›r olanlar oluflturmak-
tad›r. Çeflitli nedenlerle bir ifl aramayan, ancak 2 hafta içinde iflbafl› yapmaya haz›r
oldu¤unu söyleyenler bu grupta yer almaktad›r. Bunlar ise kendi içerisinde, daha
önce ifl arad›¤› hâlde bulamayan veya kendi vas›flar›na uygun bir ifl bulabilece¤i-
ne inanmad›¤› için ifl aramayan ancak iflbafl› yapmaya haz›r oldu¤unu belirten ki-
flilerden oluflan ifl bulma ümidi olmayanlar ile mevsimlik çal›flma, ev kad›n› ol-
ma, ö¤rencilik, irad sahibi olma, emeklilik ve çal›flamaz hâlde olma gibi nedenler-
le ifl aramay›p ancak iflbafl› yapmaya haz›r oldu¤unu belirten di¤er olarak nitele-
nen kiflilerden oluflmaktad›r. ‹kinci grupta, mevsimlik çal›flmas› nedeniyle ifl ara-
mayan ve iflbafl› yapmaya da haz›r olmayan kiflilerin oluflturdu¤u mevsimlik çal›-
flanlar denilen grup vard›r. Üçüncü grupta, ev iflleriyle meflgul olanlar olarak ad-
land›r›lan ve kendi evinde ev iflleriyle meflgul olmas› nedeniyle ifl aramayan ve ifl-
bafl› yapmaya da haz›r olmayan kifliler yer al›r. Dördüncü grupta, bir ö¤renim ku-
rumuna devam etmesi nedeniyle ifl aramayan ve iflbafl› yapmaya da haz›r olmayan
ö¤renciler vard›r. Beflinci grupta, bir sosyal güvenlik kuruluflundan emekli oldu-
¤u için ifl aramayan ve iflbafl› yapmaya da haz›r olmayan kiflilerin oluflturdu¤u
emekliler vard›r. Alt›nc› grup, çal›flamaz hâlde olan bedensel özür, hastal›k ve-
ya yafll›l›k nedeniyle ifl aramayan ve iflbafl› yapmaya da haz›r olmayan kiflilerdir.
Nihayet son grup ise di¤er ad› verilen ve ailevi ve kiflisel nedenler ve bunun d›-
fl›ndaki di¤er nedenler ile ifl aramayan ve iflbafl› yapmaya da haz›r olmayan kiflile-
rin oluflturdu¤u gruptur.

‹fl gücü ise istihdam edilenler ile iflsizlerin oluflturdu¤u tüm nüfusu kapsar. Yani,

‹fl gücü = ‹stihdam edilenler + iflsizler.

TÜ‹K’e göre istihdam, iflbafl›nda olanlar ve iflbafl›nda olmayanlar grubuna da-
hil olan kurumsal olmayan çal›flma ça¤›ndaki tüm nüfustur. ‹flbafl›nda olanlar
yevmiyeli, ücretli, maafll›, kendi hesab›na, iflveren ya da ücretsiz aile iflçisi olarak
referans dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan kifliler olarak
tan›mlan›rken iflbafl›nda olmayanlar, ifli ile ba¤lant›s› devam etti¤i hâlde, refe-
rans haftas› içinde çeflitli nedenlerle iflinin bafl›nda olmayan kendi hesab›na çal›-
flanlar ve iflverenlerdir.

TÜ‹K hanehalk› anketlerinde iflsiz ise referans döneminde istihdam hâlinde ol-
mayan (kâr karfl›l›¤›, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiçbir iflte çal›flmam›fl
ve böyle bir ifl ile ba¤lant›s› da olmayan) kifliler ile ifl arayan ve ifl aramak için son
üç ay içinde ifl arama kanallar›ndan en az birini kullanm›fl ve 2 hafta içinde iflbafl›
yapabilecek durumda olan tüm kiflileri olarak tan›mlanmaktad›r. Ayr›ca, üç ay için-
de bafllayabilece¤i bir ifl bulmufl ya da kendi iflini kurmufl ancak ifle bafllamak ya
da iflbafl› yapmak için çeflitli eksikliklerini tamamlamak amac›yla bekleyenler de ifl-
siz nüfus kapsam›na dahildirler.

‹flsizlik oran›, iflsiz nüfusun ifl gücü içindeki yüzde oran›d›r ve iflsiz say›s›n›n ifl-
gücüne oranlan›p 100 ile çarp›lmas›yla bulunur.

‹flsizlik Oran› = (‹flsiz say›s›/‹fl gücü)*100

Birçok iktisatç›, iflsizlik oran›n›n bu flekilde hesaplanmas›n›n gerçek iflsizlik ora-
n›n› yans›tmad›¤› görüflündedir. Çünkü, TÜ‹K anketlerinde, gerçekte iflsiz olan an-
cak ifl bulma ümidini kaybetti¤i için ifl aramay› b›rakan kifliler iflsiz say›lmalar› gere-

180 Makro ‹kt isat

Referans dönemi, her ay›n
Pazartesi ile bafllay›p Pazar
ile biten ilk haftas› referans
dönemidir.

‹flsiz, 15 veya daha büyük
yaflta çal›flmayan ancak
çal›flmaya haz›r ve son üç
ayda içerisinde ifl bulma
kanallar›n› kullanan kiflidir.

‹flsizlik oran›, ifl gücünün
yüzdesi olarak ifade edilen
iflsiz say›s›d›r.



kirken iflsiz olarak say›lmamakta ve iflgücüne dahil edilmemektedir. Dolay›s›yla da
aç›klanan iflsizlik oranlar›, olmas› gereken iflsizlik oranlar›n›n alt›nda kalmaktad›r.

Bazen istihdam nüfus oran› da denilen istihdam oran›, istihdam edilenlerin
kurumsal olmayan nüfus içindeki yüzde oran›d›r ve istihdam edilenlerin say›s›n›n,
kurumsal olmayan nüfusa oranlan›p 100 ile çarp›lmas›yla bulunur. 

‹stihdam Oran› = (‹stihdam say›s›/Kurumsal olmayan nüfus)*100

Nihayet, iflgücüne kat›lma oran›, iflgücünün kurumsal olmayan çal›flma ça-
¤›ndaki nüfus içindeki yüzde oran›d›r ve iflgücünün, kurumsal olmayan nüfusa
oranlan›p 100 ile çarp›lmas›yla bulunur.

‹flgücüne Kat›lma Oran› = (‹flgücü/Kurumsal olmayan nüfus)*100

‹flgücüne kat›l›m oran›n›, istihdam oran› ile kar›flt›rmamak gerekir. Her ne ka-
dar her iki formülün paydas›nda kurumsal olmayan nüfus yer alsa da istihdam ora-
n›nda paydada, istihdam edilenlerin say›s›, iflgücüne kat›l›m oran›nda ise iflgücü,
yani istihdam edilenlerle iflsizlerin toplam› yer almaktad›r. 

Hanehalk› iflgücü anketleri ile 2012 y›l› için afla¤›daki bilgilerin topland›¤›n› varsayal›m.
‹flgücü, 28 milyon; istihdam edilenler 25.7 milyon ve çal›flma ça¤›ndaki nüfus 44.5 milyon.
Bu verileri kullanarak iflsizlik oran› ile iflgücüne kat›l›m oran›n› hesaplay›n›z.

‹flsizlik Türleri
‹flsizli¤in üç biçimi vard›r. Bunlar geçici iflsizlik, yap›sal iflsizlik ve konjonktürel
iflsizliktir.

Geçici ‹flsizlik
Geçici iflsizlik her ekonomide sürekli olarak var olan uzun dönemli bir olgudur.
‹nsanlar›n çeflitli nedenlerle geçici olarak iflsiz kalma durumunu ifade eder. Çünkü
insanlar ifl de¤ifltirirken, ilk defa ifl piyasas›na girip ifl ararken veya daha önce ay-
r›ld›¤› ifl piyasas›na yeniden kat›lma karar› ald›¤›nda bir süre iflsiz kal›r. Örne¤in,
bir ifliniz varken bir baflka firmadaki iflin sizi daha tatmin edece¤ini düflünebilirsi-
niz. Ama bir iflte çal›flt›¤›n›z için istedi¤iniz türden ifl araman›z çal›flma saatlerinde
mümkün olamaz. Bu yüzden iflinizden ayr›l›p yeni bir ifl arama karar› verebilirsi-
niz. Yeni ifl buluncaya kadar da geçici olarak iflsiz kal›rs›n›z. Çünkü bu arada, öz-
geçmiflinizi haz›rlay›p nerelere gönderece¤inize karar verip yan›tlar› alman›z ve
yeni ifl önerilerini de¤erlendirmeniz belirli bir zaman alacakt›r. ‹fle alacak kifliler
aç›s›ndan da sizin vas›flar›n›z› de¤erlendirip ona göre uygun bir ifl olup olmad›¤›-
n› belirlemeleri yine zaman alacakt›r. Tabii bu boflluklarda istemenize ve çal›flabi-
lecek olman›za ra¤men çal›flamazs›n›z.

Bu tarz bir iflsizli¤in baflka örnekleri de vard›r. Örne¤in, bir anne uzun bir süre
çocuklar›na bak›p onlar› büyüttükten sonra yeniden çal›flmaya karar verebilir. Ye-
ni üniversiteden mezun bir genç ifl aramaya bafllayabilir. Her iki durumda da ifl
bulmak belli bir zaman alaca¤›ndan, bu süre içerisinde her ikisi de geçici iflsiz olur. 

Geçici iflsizli¤in miktar›, insanlar›n hangi oranda iflgücüne kat›l›p ve tekrar ka-
t›ld›klar› ile ekonomide ne kadar yeni ifl yarat›l›p ne kadar mevcut iflin yok olmas›
oran›na ba¤l›d›r. Ayr›ca, iflsiz kalanlar ödenen iflsizlik yard›mlar› da geçici iflsizlik
miktar›n› etkiler. E¤er bir ülkede iflsizlik sigortas› gibi uygulamalar ne kadar çok ifl-
sizi kapsar ve ödemeler de ne kadar çok yüksek olursa yeni ifl bulma süreci uza-
yaca¤›ndan dolay› geçici iflsizlik oran› yüksek olur. 
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Gücenmifl iflçi, ifl aramay›
b›rakm›fl ve bu yüzden
iflgücü içerisinde
say›lmayan iflsiz kiflidir.
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Geçici iflsizlik: ‹fl
de¤ifltirirken veya ilk defa
ifle ararken veya tekrar ifl
aramaya bafllarken söz
konusu olan iflsizlik
durumudur.



Yap›sal ‹flsizlik 
Yap›sal iflsizlik, bir ekonomide ortaya ç›kan yap›sal de¤iflimler sonucu baz› ifllerin
yok olmas› ve iflsiz kalanlar›n vas›flar›n›n da yeni yarat›lan ifllere uygun olmamas›
nedeniyle oluflur. Bir baflka deyiflle, iflçiler art›k kendi ekonomilerinin bir parças›
olmayan iflte çal›flt›klar› için ifllerini kaybederler. Bu iflsizli¤in çeflitli nedenleri var-
d›r. Bunlar aras›nda teknolojideki de¤iflimi, insanlar›n talep etti¤i mal ve hizmet
türlerindeki de¤iflimi, firmalar›n küçülmesi veya baflka bir firmayla birleflmesi ne-
deniyle iflyerlerindeki görev ve yetkilerin de¤iflmesi ve firmalar›n üretimlerini ülke
d›fl›na tafl›malar› veya yo¤un yabanc› rekabetine dayanamay›p yurt içindeki fabri-
kalar›n› kapatmalar› durumlar›n› sayabiliriz.

Bu kapsamda, imalat sanayi ve madencilik sektörlerinde otomasyon nedeniyle
iflini kaybedenleri; bankalarda yine yo¤un bilgisayar kullan›lmaya bafllanmas› nede-
niyle iflini kaybeden banka çal›flanlar›n›; müzik ve görsel sanatlar endüstrilerinde
çok karmafl›k programlar›n gelifltirilmesiyle iflini kaybeden sanatç›lar› düflünebiliriz. 

Yap›sal iflsizlik özellikle iflini kaybeden yafll› insanlar için çok daha olumsuz
olabilir. Çünkü yeni yarat›lan ifllere girebilmek için gerekli enerji ve kayna¤› kifli
yaratamay›p daha düflük bir maafl ile emeklili¤i tercih edebilir. 

Hem yap›sal iflsizlik hem de geçici iflsizlik, belli sanayiler ve belli iflgücü piya-
salar›ndaki de¤iflmelerden kaynaklanan ve ekonominin tümüyle ilgili de¤iflmeler-
den kaynakl› olmayan iflsizlik türleridir. Bu tür iflsizli¤in yok edilmesi pek müm-
kün görünmemektedir. Çünkü her zaman insanlar ifl de¤ifltirmek isteyecekler ve
zaman zaman ekonomide ortaya ç›kan yap›sal de¤iflmeler, iflçileri ya yeni yerlere
gitmeye ya da yeni ifl vas›flar› elde etmeye zorlayacakt›r. 

Bununla birlikte, yap›sal iflsizlik ile geçici iflsizlik aras›nda çok önemli bir fark-
l›l›k vard›r. Geçici iflsiz bir iflçi pazarlanabilir yeteneklere sahiptir veya kendisine
uygun bir iflin oldu¤u alanlarda baflka bir iflte çal›fl›r ya da çal›flabilece¤i baflka bir
bölgeye tafl›nabilir. Buna karfl›l›k yap›sal iflsiz bir kiflinin, yeniden e¤itilmeden, ek
e¤itim almadan veya yer de¤ifltirmeden yeni bir ifl bulmas› oldukça güçtür. Ayr›ca
geçici iflsizlik genellikle k›sa dönemli iken yap›sal iflsizlik uzun süreli ve dolay›s›y-
la daha ciddi bir iflsizlik türüdür.

Geçici iflsizlik oran›n›, yap›sal iflsizlik oran›na ekledi¤imiz zaman do¤al iflsiz-
lik oran›n› elde ederiz. 

Do¤al iflsizlik oran› = Geçici iflsizlik oran› + yap›sal iflsizlik oran›

Konjonktürel ‹flsizlik 
Bilindi¤i gibi piyasa ekonomileri, her zaman sabit bir oranda mal ve hizmet ürete-
mezler. Onun yerine, bu ekonomilerde ad›na konjonktür dedi¤imiz üretimde art›fl
ve azal›fllar söz konusu olur. Özellikle bu ekonomiler konjonktürün durgunluk ev-
resine girdi¤inde konjonktürel iflsizlik ortaya ç›kar. Mal ve hizmetlere olan talep
azalmaya bafllay›nca, ç›kt›daki azal›fla ba¤l› olarak istihdam azalmaya ve iflsizlik
artmaya bafllar. Yani konjonktürel iflsizlik yetersiz talep nedeniyle oluflur. Daha ön-
ce çal›flan birçok iflçi bu süreçte iflini kaybeder ve yeni ifl bulmakta da zorlan›r. Ay-
n› zamanda ekonomide çok az yeni ifl yarat›ld›¤› için ifl bulma süreleri uzar. 

Bu tür iflsizlik, genel ekonominin koflullar›ndan kaynakland›¤› için önceki iflsiz-
lik türlerinin aksine, makro iktisadi politika aç›s›ndan bir sorun oluflturur. 

Konjonktürel iflsizlik, bir ekonomide var olan iflsizlik ile o ekonomi için do¤al
iflsizlik oran› fark›na da eflittir.

Konjoktürel iflsizlik oran› = iflsizlik oran› - do¤al iflsizlik oran›.
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Yap›sal ‹flsizlik: Belli
sanayilerde önemli ölçüde ifl
kay›plar›na yol açan
ekonominin yap›s›ndaki
de¤iflmelerden kaynaklanan
iflsizlik oran›d›r.

Do¤al iflsizlik, ekonomideki
iflsizli¤in sadece geçici ve
yap›sal oldu¤u durumdaki
iflsizlik; do¤al iflsizlik oran›,
ekonomi tam
istihdamdayken söz konusu
olan iflsizlik oran›d›r ve
geçici ve yap›sal iflsizlik
toplam›na eflittir.

Tam istihdam, iflsizli¤in
sadece do¤al orana eflit
oldu¤u veya iflsizli¤in
sadece geçici ve yap›sal
iflsizlikten olufltu¤u ve
konjonktürel iflsizli¤in
olmad›¤› durumdur.

Konjonktürel iflsizlik,
durgunluktan kaynaklanan
zorunlu iflsizliktir.



Konjonktürel iflsizli¤in pozitif olmas› ne anlama gelir?

‹flsizli¤in Nedenleri
fiimdiye kadar yapt›¤›m›z aç›klamalarla kimlerin iflsiz oldu¤unu ve iflsizlik türlerini
aç›klad›k. Ancak bu tan›mlamalar ve s›n›fland›rmalar bir ekonomide neden sürekli
iflsizli¤i var oldu¤unu aç›klamakta yetersizdir. Burada yan›tlanmas› gereken soru,
neden belli bir oranda iflsizli¤in var oldu¤u ve iflsizlik oran›n›n neden son derece
dalgalanma gösterdi¤idir. Bir ekonomide üç nedenden dolay› iflsizlik her zaman söz
konusu olur. Bunlar; ifl aranmas›, ifl tay›nlanmas› ve yap›flkan ücretlerdir. fiimdi
bunlar›n s›ras›yla neden sürekli iflsizli¤e neden oldu¤unu anlamaya çal›flal›m.

‹fl Arama Süreci
‹fl arama süreci, iflçilerin kendi vas›flar› ve tercihlerine göre oluflan bir süreçtir. ‹fl-
gücü piyasas›nda sürekli bir de¤iflim söz konusudur. Yeni teknolojilerin geliflmesi,
yeni piyasalar›n ve yeni iflyerlerinin aç›lmas›, mevcut iflyerlerinden baz›lar›n›n ka-
panmas› ile baz› ifller yok olurken yeni ifl f›rsatlar› da do¤maktad›r. Do¤al olarak bu
süreçte insanlar iflsiz kalabilmektedir. Bu arada yeni insanlar iflgücü piyasas›na gir-
mekte ve daha önce iflgücü piyasas›ndan ç›kan baz› insanlar da tekrar iflgücü piya-
sas›na dönebilmektedir. Baz› insanlar da daha iyi bir ifl bulmak amac›yla iflinden ay-
r›lmakta veya emekli olmaktad›r. ‹flgücü piyasas›ndaki bu hareketlilik, her zaman ifl
arayan baz› insanlar›n, örne¤in iflsizlerin, varoldu¤unu göstermektedir. 

‹fl arama sürecini inceleyerek geçici, yap›sal ve konjonktürel iflsizli¤i neden ola-
bilece¤ini aç›klayabiliriz. ‹flten ç›kar›lanlar, iflinden ayr›lanlar, iflgücüne yeni kat›lan-
lar ve tekrar iflgücüne dönenler, çal›flabilecekleri mevcut bofl ifllerin tümünden ha-
berdar olamad›klar› için kendilerine uygun ifl bulmalar› için belirli bir süre ifl aramak
zorunda kal›rlar. ‹fl bulma süreci belirli bir zaman al›r ve ortalama ifl bulma süresi
de¤iflebilir. Ekonomide önemsenmeyecek kadar yap›sal de¤iflim varsa ve ekonomi-
de konjonktürün zirve noktas›na yak›n bir yerde üretim yap›yorsa ifl arama süresi ve
iflsizlik oran› azal›r. Buna karfl›l›k, ekonomide h›zl› bir yap›sal dönüflüm varsa ve
ekonomi durgunluk içerisinde ise ifl bulma süresi ve iflsizlik oran› artar. Daha genel
ifade etmek gerekirse ifl arama süresi uzad›kça iflsizlik oran› artar, azald›kça azal›r.

‹fl arayan iflsizlerin ço¤u, kendilerine önerilen ilk ifli kabul etmeme e¤iliminde-
dirler çünkü daha iyi bir ifl olana¤›n›n her zaman olabilece¤ini düflünürler, yani
kendileri için varolan ifl f›rsatlar› ile ilgili tam bilgi sahibi olamazlar. 

‹fl arayan 1000 kifli düflünelim.
Basitlik sa¤lamak için ifl arayan
her kiflinin, ifli de¤erlendirirken
sadece teklif edilen ücrete (W0)
göre de¤erlendirme yapt›¤›n› var-
sayal›m. Do¤ald›r ki kiflilere teklif
edilecek ücretler, ilk ifl önerilerin-
de olaca¤› gibi, onuncu ifl öneri-
sinde de olabilir. Ortalama olarak
ifl arama süresi uzad›kça ücret
önerilerinin artaca¤›n› bekleyebi-
liriz. Ücret teklif e¤risi fiekil 7.1’de
görülmektedir. 
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‹fl arama süreci, iflçilerin,
tercihleri ve vas›flar› veri
iken kendilerine uygun ifl
bulma sürecidir.

fiekil 7.1
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‹fl arayan kifliler, ifl araman›n onlara bir maliyeti oldu¤unun fark›ndad›rlar. Bu-
na ifl araman›n f›rsat maliyeti diyebiliriz. Bu maliyet ise en son önerilen iflin kabul
edilmesi durumunda elde edilecek ücret olacakt›r. Ama kifli bu ifli kabul etmeyip
ifl aramaya devam ederse bu ücretten yoksun kalacakt›r. Bu nedenle, her ifl ara-
yan kifli için ifli kabul edecekleri bir ücret düzeyi vard›r. ‹flte bir ifl arayan bir kifli-
nin kabul edebilece¤i en düflük ücret düzeyine o kiflinin rezervasyon ücreti (WR)
denir.

‹fl arama süresi uzad›kça
kiflinin rezervasyon ücreti üç
nedenden ötürü azal›r. Birin-
cisi, ifl arayanlar ifl aramaya
bafllad›klar›nda çok iyimser
olurlar ve kendilerinin vazge-
çilmez bir eleman oldu¤unu
düflünürler. Ama ifl arama sü-
recinde kendi gerçek de¤erle-
ri, yetenekleri ve kapasiteleri
hakk›nda daha gerçekçi olur-
lar. ‹kincisi, uzun süre iflsiz ka-
l›nmas› kiflilerin daha önceki
birikimlerinin azalmas›na ve
kiflilerin bir an önce ifl bulma-
s› yönünde bir bask› oluflma-
s›na neden olur. Nihayet, ifl-
sizlik yard›mlar› da belli bir sü-
re için verilmekte ve sonsuza
kadar devam etmemektedir.
Rezervasyon ücret ile ifl arama
süresi aras›ndaki iliflki fiekil
7.2’de gösterilmektedir.

‹fl arayan kifli, e¤er kifliye
teklif edilen en düflük ücret,
kiflinin rezervasyon ücretine
eflit olursa ifl aramay› b›rak›r.
Bir baflka deyiflle, e¤er kiflinin
rezervasyon ücreti, telif edilen
ücretten yüksek olursa kifli ifl
aramaya devam eder. Kifli, W0
= WR oldu¤unda ifl aramay› b›-

rak›r. Optimal ifl arama zaman›, ücret teklif e¤risi ile rezervasyon ücret e¤risinin
kesiflti¤i noktadaki hafta say›s›d›r. Optimal ifl arama süresi, teklif edilen ücretin, re-
zervasyon ücretine eflit oluncaya kadar geçen hafta say›s›d›r. Bu süreç fiekil 7.3’te
yer almaktad›r. 

‹fl arama sürecinin konjonktürel olmas›na ra¤men genelde çok yavafl de¤iflti¤i-
ni ve do¤al iflsizlik oran›nda baz› de¤ifliklikler yaratt›¤›n› söyleyebiliriz. Bu yavafl
de¤iflimin dört temel nedeni vard›r. Bunlar demografik de¤iflim, iflsizlik yard›mla-
r›, teknolojik de¤iflim ve histeridir. 

fiimdi bunlar› s›ras›yla inceleyelim. Çal›flma yafl›ndaki nüfustaki art›fl iflgücüne
kat›l›m oran›n›n ve iflsizlik oran›n›n artmas›na neden olur. Örne¤in, ‹kinci Dünya
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Savafl› sonras›nda 1940’l› y›llarla 1950’li y›llar›n bafl›ndaki yüksek do¤um oranlar›,
1970’lere gelindi¤inde iflgücüne kat›lanlar›n oran›n›n artt›rd›¤› gibi iflsizlik oran›n›n
artmas›na da neden olmufltur. 

Bir kiflinin ifl arama süresinin uzunlu¤u, k›smen ifl araman›n f›rsat maliyetine
ba¤l›d›r. ‹flsizlik sürecince geliri olmayan kifli için ifl araman›n f›rsat maliyeti olduk-
ça yüksek olacakt›r. Bu durumda kifli buldu¤u ifl kendisine uygun olmasa da daha
uygun ifl araman›n f›rsat maliyeti çok yüksek oldu¤un için cazip olmayan ifli kabul
edecek ve ifl arama süresi k›sa olacakt›r. Bununla birlikte e¤er iflsiz, yüksek oran-
larda iflsizlik yard›mlar› alma olana¤›na sahipse ifl araman›n f›rsat maliyeti düflük
olacakt›r. Bu durumda da ifl araman›n süresi büyük olas›l›kla uzayacakt›r. Kendisi
için ideal ifli buluncaya kadar aramaya devam edecektir. 

Teknolojik de¤iflimin yönü ve aflamas›, iflgücü piyasas›ndaki dalgalanmalar› ve
iflsizlik oran›n› etkiler. Teknolojik de¤iflim sonucu, baz› sanayiler yok olabilece¤i, o
sanayilerin yo¤un olarak varoldu¤u bölgelerde yo¤un bir iflsizlik ortaya ç›kar. Bu-
na karfl›l›k, teknolojik de¤iflim, yeni sanayileri ve yeni sanayi bölgelerinin kurulma-
s›na da neden olabilir. Bu süreçte iflten ç›kar›lmalar, iflten ayr›lmalar, ifl de¤ifltirme-
ler yüksek olur. Örne¤in, 1970’li y›llar›n sonu ile 1980’li y›llarda teknolojik de¤iflim
sonucu, çelik, madencilik ve gemi yap›m sanayi gibi geleneksel a¤›r sanayiler yer-
lerini elektronik ve otomobil ve yan sanayilerine b›rakm›fl ve süreç yo¤un bir iflsiz-
likle sonuçlanm›flt›r. Bu de¤iflim sonucunda da iflsizli¤in do¤al oran› artm›flt›r.

Bilindi¤i gibi iflsizlik oran› genelde do¤al oran› etraf›nda dalgalanma gösterir.
Ancak, do¤al oran›n kendisi de gerçekleflen iflsizlik oran›na ba¤l› olarak de¤ifle-
bilir. Bu nedenle de iflsizlik oran›n›n sonuçta hangi oranda gerçekleflece¤i, bir
anlamda daha önceki iflsizlik oranlar›na ba¤l› olacakt›r. Bu sürece histeri den-
mektedir. E¤er iflsizlikte bir histeri etkisi varsa iflsizlik oran›n› artmas› do¤al ora-
n›n artmas›na da neden olacakt›r. ‹flsizlik oran›nda olas› böyle bir histeri etkisi,
iflsiz kiflilerin sahip olduklar› befleri sermayenin, yani bilgi ve becerinin, yeni ifl
olanaklar› yaratmada ve dolay›s›yla eskisi kadar iyi bir ifl bulmak için yeterli ol-
mamas›ndan kaynaklan›r. Uzun süre ifl bulamayan iflsiz say›s›ndaki art›fl, befleri
sermaye kayb› anlam›na gelir ki bu da do¤al olarak iflsizli¤in do¤al oran›n›n art-
mas› ile sonuçlanabilir. 

‹flsizlik yard›mlar›n›n artmas› ifl arama süresi ile iflsizlik oran›n› nas›l etkiler?

‹fl Tay›nlamas›
‹fl tay›nlamas›, çal›flan kiflilere, iflgücü arz fazlas› ve yeterli ifl kalmamas›na neden
olacak biçimde ücret ödenmesi uygulamas›d›r. Üç nedenden dolay› ifl tay›nlamas›
uygulamas› gerçekleflebilir. Bunlar; etkin ücretler, çal›flanlar›n (içerdekilerin) hak-
lar› (ç›karlar›) ve asgari ücrettir. 

Bir firma çal›flanlar›na, iflgücü piyasas›nda oluflan denge ücret düzeyinin (piya-
say› temizleyen ücret düzeyi) üzerinde ücret vererek iflçilerin verimlili¤ini art›rabi-
lir. Yüksek ücret sayesinde, daha kaliteli iflçi istihdam› söz konusu olabilir, iflçiler
daha gayretli çal›flabilirler ve böylelikle iflten ayr›lmalar ve firman›n da yeni iflçi ifle
alma ve onlara ifli ö¤retme maliyetleri azal›r. Bununla birlikte, piyasa denge ücre-
tinin üzerinde ödenen ücretler, firman›n maliyetlerinin artmas›na neden olur. Bu
nedenle, firman›n teklif edece¤i ücret, iflçilerin verimlilik art›fl› nedeniyle elde edi-
lecek kazançlarla firmaya yükleyece¤i ek maliyetleri dengeler. Firma kar›n› maksi-
mize eden ücrete etkin ücret denir. Etkin ücret, piyasa denge ücret düzeyinin üze-
rinde oldu¤u için firma etkin ücret ödedi¤inde bir k›s›m iflçiler iflsiz kal›r. Bu da is-
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bafllang›ç de¤erinden bir
flok sonucu ayr›lmas›ndan
sonra flokun etkileri geçse
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Birçok Avrupa ülkesinde
yüksek iflsizlik oranlar›n›n
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tihdam edilen iflçilerin iflten ç›kar›lmamak için performanslar›n› art›rmalar›na ne-
den olur. Etkin ücret ödenmesi nedeniyle iflsizli¤in do¤al oran› s›f›r olmaz. 

Firmalar›n ücretleri düflürüp düflük ücretlerde çal›flmak isteyenleri ifle alarak ifl-
çilik maliyetlerini azaltamamalar›n›n bir di¤er nedeni, içerdekiler-d›flardakiler te-
orisi ile aç›klanabilir. D›flar›dakilerin, yani yeni iflçilerin, yeni ifllerinde üretken ola-
bilmeleri, iflyerine ciddi katk› verebilmeleri içerdekiler denilen mevcut çal›flanlar-
dan ifli ö¤renmelerine ba¤l›d›r. Ama e¤er mevcut iflçiler, yani içerdekiler, daha dü-
flük ücretle çal›flmaya raz› olan yeni iflçilere, yani d›flardakilere, ifli iyi bir flekilde
ö¤retirlerse bu onlar›n firma yönetimine karfl› pazarl›k güçlerini zay›flat›r. Bu ne-
denle, d›flar›dakiler, içeridekilerle ayn› ücreti almad›kça içeridekiler d›flar›dakilere
ifli ö¤retmeyecektir. Toplu pazarl›k s›ras›nda sendikalar sadece içerdekilerin de¤il
d›flardakilerin de haklar›n› savunacak ve ücret piyasa denge ücret düzeyinin üze-
rinde olaca¤› gibi d›flardakiler ifl bulma olana¤› da kazanacakt›r. Bu nedenle içer-
dekileri kendi haklar›n› koruma arzular›, iflsizli¤in do¤al oran›n›n artmas›na neden
olacakt›r. 

Bilindi¤i gibi asgari ücret hükümet taraf›ndan, piyasa denge fiyat›n›n üzerinde
belirlenen minimum ücret düzeyidir. Asgari ücret uygulamas› nedeniyle iflgücü pi-
yasas›nda, iflgücü fazlas› oluflur ve bu nedenle de ifller tay›nlan›r. 

‹flsizli¤in do¤al oran›n›n yüksek olmas›n›n bir nedeni de ifl tay›nlamas›d›r. Bu
ayn› zamanda sürekli ve yüksek geçici iflsizli¤e de neden olur. ‹fl aramaktan dola-
y› iflsizlik ile ifl tay›nlamas› sonucu oluflan iflsizli¤i birbirinden ay›rmak için sandal-
ye kapmaca oyununu kullanabiliriz. E¤er oyunda yer alacak kifli say›s› (ifl arayan
kifliler) kadar sandalye (bofl ifl) varsa müzik durduruldu¤unda, herkes oturacak
sandalye bulacakt›r, yani kimse iflsiz kalmayacakt›r. Ama öbür taraftan, sandalye
say›s›, kifli say›s›ndan az olursa müzik durduruldu¤unda, herkes oturacak sandal-
ye bulamayacakt›r. Yani baz› kifliler iflsiz kalacak, sandalye yani ifl tay›nlanacakt›r.

Yap›flkan Ücretler
Ücretler, fiyatlar kadar s›k s›k de¤iflmez. Bu durumda, iflgücü talebi azal›r ve reel üc-
ret yeni bir denge de¤erine do¤ru hareket etmeye bafllar. Ancak yeni bir reel ücret
düzeyinin oluflmas› zaman al›r. Ücretlerin yavafl uyum sa¤lad›¤› bu süreçte, iflgücü
fazlas› ve geçici iflsizlik oluflur. fiekil 7.4’te bu tarz bir iflsizlik gösterilmektedir.
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Bafllang›çta iflgücü talebi, LD0, iflgücü arz›, LS ve denge reel ücret oran› saat ba-
fl›na W0 ve saat olarak denge istihdam düzeyi ise L0 d›r. Daha sonra iflgücü talebi-
nin, LD0 dan LD1’e düfltü¤ünü varsayal›m. Reel ücret geçici olarak bafllang›ç den-
ge düzeyi olan W0 da yap›flkan oldu¤u için, yani de¤iflmeye yavafl uyum sa¤lay›p
hemen de¤iflmedi¤i için, firmalar L1 saatlik iflgücü istihdam etmek isteyeceklerdir.
Bu durumda, L1-L0 kadar iflgücü fazlas› olacak ve yeni iflsizlik ortaya ç›kacakt›r. Bu
süreç, fiyatlar ve ücretler düfltükçe yeni denge noktas›na ulafl›l›ncaya kadar devam
edecektir. Reel ücret oran›, W1 oldu¤unda yeniden denge sa¤lanacak ve iflgücü pi-
yasas› yeniden dengeye gelecektir. Bu durumda varolan iflsizlik, sadece yeni den-
gede geçerli olan do¤al iflsizlik oran› olacakt›r.

‹flsizli¤in Maliyetleri
‹flsizli¤in iktisadi ve iktisadi olmayan biçiminde iki tür maliyetinden söz edebiliriz.
‹ktisadi maliyetleri, para ile rahatl›kla ölçebilece¤imiz maliyetlerdir. ‹ktisadi olma-
yan maliyetleri ise para ile ölçmek mümkün de¤ildir ama toplumda yaflayan her-
kesi etkiler. 

‹flsizli¤in ‹ktisadi Maliyetleri
‹flsizli¤in temel iktisadi maliyeti, iflsizlik nedeniyle üretilemeyen ç›kt› miktar›, yani
mal ve hizmet miktar›d›r. E¤er ekonomide çal›flmak isteyen ve çal›flabilecek insan-
lar için yeterince ifl yarat›lamazsa potansiyel olarak üretilebilecek mal ve hizmetler
telafi edilemeyecek bir biçimde kaybedilir. ‹ktisada Girifl-I dersinden an›msayaca-
¤›n›z gibi, e¤er bir ekonomide iflsizlik, do¤al orandan yüksekse o ekonomi üretim
imkânlar› e¤risinin içerisinde etkin olmayan, kaynaklar›n tam olarak kullan›lama-
d›¤› bir noktada üretim yap›yor demektir. ‹ktisatç›lar ç›kt›n›n bu feda edilen k›sm›-
na GSY‹H aç›¤› demektedirler. GSY‹H aç›¤›, bir ekonominin gerçekleflen GSY‹H
ile potansiyel GSY‹H (tam istihdam GSY‹H) aras›ndaki farka denmektedir. Yani,

GSY‹H aç›¤› = gerçekleflen GSY‹H - Potansiyel GSY‹H

GSY‹H aç›¤› ya negatif (gerçekleflen GSY‹H< potansiyel GSY‹H) ya da pozitif
(gerçekleflen GSY‹H> potansiyel GSY‹H) olur. Do¤al oran›n üzerindeki iflsizlik du-
rumunda, gerçekleflen GSY‹H, potansiyel GSY‹H den az oldu¤u için, GSY‹H aç›¤›
negatif olur. Potansiyel GSY‹H, do¤al iflsizlik oran›na karfl›l›k gelen GSY‹H’dir. Po-
tansiyel GSY‹H’nin büyümesi, ekonominin reel GSY‹H’nin normal büyüme oran›-
na ba¤l› olarak kestirilebilir. 

GSY‹H aç›¤› ile iflsizlik aras›ndaki iliflkiyi ampirik olarak (say›sal olarak) incele-
yen ilk makroiktisatç›, Arthur Okun’dur. Arthur Okun’nun inceledi¤i, iflsizlik ora-
n›ndaki bir de¤iflimin, ç›kt›da yaratt›¤› niceliksel etki Okun Yasas› olarak bilinir.
Okun Yasas›, do¤al oran›na oranla iflsizlik oran› ile potansiyel düzeyine oranla ger-
çek ya da reel GSY‹H’yi iliflkilendirir. Okun Yasas›’na göre, gerçekleflen iflsizlik
oran›n›n do¤al oran üzerinde her %1’lik art›fl›, GSY‹H aç›¤›n› %2 oran›nda art›r›r.
Çünkü, konjonktürel iflsizlik artt›¤› zaman, ç›kt›y› belirleyen, iflgücündeki insan sa-
y›s›, iflçinin haftal›k çal›flma saati ve iflgücünün ortalama verimlili¤i gibi di¤er fak-
törler de düflece¤i için iflsizlik oran›nda do¤al oran üzerindeki her %1’lik art›fl›n ya-
rataca¤› ç›kt› kayb› katlanarak artacakt›r. 

Okun Yasas›’n›, Y* Potansiyel GSY‹H’yi, Y gerçekleflen GSY‹H’yi, u* iflsizli¤in
do¤al oran›n› ve u’da gerçekleflen iflsizli¤i ifade etti¤inde matematiksel olarak afla-
¤›daki gibi yazabiliriz:
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(1) 

Bu eflitli¤e göre yüzde olarak GSY‹H aç›¤›, konjonktürel iflsizli¤in iki kat›
olacakt›r. 

Okun Yasas›’n› farkl› bir biçimde afla¤›daki gibi yeniden yazabiliriz (Abel ve
Bernanke, 2006): 

(2)

Burada eflitli¤in sol taraf›, ç›kt›n›n yüzde büyüme oran›n› ve ∆u’da gerçek iflsiz-
lik oran›ndaki y›ll›k mutlak de¤iflimi gösterir. Bu eflitli¤e göre, gerçek iflsizlik oran›
artt›¤›nda, ç›kt› %3’ten daha az bir oranda büyür. Okun Yasas›’n›n, iflsizli¤in do¤al
oran›n› sabit varsayan (2) nolu eflitlikte yer alan biçimine, Okun Yasas›’n›n büyü-
me oran› biçimi denir. Eflitlikte yer alan 3 say›s›, iflsizlikte bir de¤iflme olmazsa, re-
el GSY‹H’n›n büyüme oran›n›n yaklafl›k %3 olaca¤›n› ifade eder. E¤im katsay›s› -2
ise, iflsizlik oran›ndaki %1’lik art›fl›n, ç›kt›da %2’lik bir azalma yarataca¤›n› gösterir.

‹flszili¤in yaratt›¤› ç›kt› maliyeti yan›nda, gelir da¤l›m› üzerinde de olumsuz et-
kileri vard›r. Çünkü iflsizli¤in maliyeti toplumun tüm bireylerince eflit bit flekilde
paylafl›lmaz. Durgunlu¤un bedelini büyük ölçüde iflini kaybedenler öder. Örne¤in,
kriz y›llar›nda üniversiteden mezun olan gençler, iyi bir ifl bulmakta oldukça güç-
lük çeker. Ayn› ö¤renciler, ekonominin canlanma dönemlerinde, yani ifllerin iyi
gitti¤i dönemde mezun olup ifl piyasas›na girseydi, daha iyi bi ifl bulabilirdi. ‹flgü-
cüne yeni kat›lanlar, gençler ve flehirlerin varofllar›nda yaflayanlar, yani nüfusun en
fakir kesimi artan iflsizlikten en fazla nasibini alan kesimdir.

Do¤al iflsizlik oran› %6, tam istihdam ç›kt› düzeyi T10,000 milyon ve gerçekleflen iflsiz-
lik oran› %8 ise gerçek ç›kt› düzeyi, tam istihdam ç›kt› düzeyinden ne kadar daha düflük
olacakt›r?

‹flsizli¤in ‹ktisadi Olmayan Maliyetleri
‹flsizli¤in ç›kt› kay›plar›n›n ötesinde son derece ciddi etkileri vard›r. Uzun süreli de-
vam eden iflsizliklerin yaratt›¤› önemli fiziksel ve psikolojik etkilerden söz edilebi-
lir. Çünkü ciddi bir konjonktürel iflsizlik iktisadi bir illet olmaktan öte bir sosyal fe-
lakettir. ‹flsizlik aylakl›k demektir. Bu aylakl›k sonucunda iflsizler baz› vas›flar›n›,
kendilerine olan güven ve sayg›lar›n› kaybedebilir ve moralleri h›zla bozulur. Bu-
nun sonucunda aile içi sorunlar bafllayabilece¤i gibi toplumda sosyal huzursuzluk-
lar da artmaya bafllar. Yayg›n bir iflsizlik sadece fakirli¤i art›rmakla kalmaz, ülke
içerisinde etnik gerilimleri de art›r›r. 

Geçmiflte ciddi iflsizliklerin çok h›zl› ve bazen de fliddet dolu sosyal ve siyasi
de¤iflimlere yol açt›¤›n› biliyoruz. Örne¤in, Hitler’in Almanya’da iktidara gelmesin-
de, Almanya’daki çok yayg›n ve ciddi iflsizlik önemli etken olmufltur. 

Bireysel düzeyde ise araflt›rmalar iflsizlik sorunun, kalp krizlerini tetikleyip
ölümleri, felç vakalar›n› artt›rd›¤›n›, adam öldürme, intihar olaylar›nda art›fla neden
oldu¤unu, cezaevlerine ve ak›l hastanelerine giren say›s›nda art›fla neden oldu¤u-
nu göstermektedir. Ayr›ca iflsiz kiflilerin farkl› hastal›klardan muzdarip oldu¤unu
da söyeleyebiliriz. Bunlar aras›nda yüksek tansiyon sorunu, uyuma bozukluklar›,
kalp düzensizlikleri ve s›rt a¤r›lar›n› sayabiliriz. 
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‹flsizlik bütün bunlar yan›nda sosyal amaçlara ulaflmada engeller yaratabilir. Ör-
ne¤in, hepimiz içinde yaflad›¤›m›z toplumun, her aç›dan adil ve eflitlikçi olmas›n›
isteriz. Ama yukar›da da k›smen bahsetti¤imiz gibi ne yaz›k ki iflsizli¤in maliyetle-
rini toplumun tüm kesimleri ayn› flekilde paylaflmaz. Özellikle ekonominin kriz
dönemlerinde, herkes de¤il sadece baz› insanlar ifllerini kaybeder.

ENFLASYON
Bir ekonomideki makroiktisadi istikrars›zl›¤›n bir baflka yönü enflasyondur. Enflas-
yon insanlara zarar verebilir. ‹nsanlar›n davran›fllar›n› de¤ifltirebilir. ‹nsanlar›n, sa-
bit gelirleri ile artan fiyatlar karfl›s›nda sat›n almak zorunda olduklar› mal ve hiz-
metleri nas›l alacaklar›n› düflünmekten uykular› kaçar. E¤er insanlar›n gelirleri enf-
lasyon nedeniye reel olarak gerilerse yaflam standartlar› düfler. fiimdi bu sorunu çe-
flitli yönleri ile inceleyelim.

Enflasyonun Tan›m› ve Ölçülmesi
Enflasyon fiyatlar genel düzeyinin sürekli artmas›d›r. Ancak fiyatlar genel düzeyin-
deki art›fl, ekonomide tüm fiyatlar›n artaca¤› anlam›na gelmez. Enflasyonun h›zla
artt›¤› dönemlerde bile baz› mal ve hizmet fiyatlar› nisbeten sabit kal›rken baz›lar›
azalabilir de.

Enflasyon nedeniyle, baz› insanlar kazan›rken baz›lar› kaybeder. Ancak kimse
tam olarak kazanç ve kay›plar›n ekonominin hangi alanlar›nda oluflaca¤›n› tam
olarak kestiremez. Bu kazanç ve kay›plar, enflasyon nedeniyle paran›n de¤erinde-
ki öngörülemeyen de¤iflmelerden kaynaklan›r. Bilindi¤i gibi, bütün al›c› ve sat›c›-
lar, kredi veren ve alanlar yapt›klar› sözleflmeleri para cinsinden yapar. E¤er para-
n›n de¤eri zaman içerisinde öngörülemeyecek biçimde de¤iflirse al›nan ve ödenen
paralar›n gerçek de¤eri de öngörülemeyecek biçimde de¤iflir. 

Ayr›ca h›zl› enflasyon dönemlerinde, üretken kaynaklar yeni bir ürün veya üre-
tim tekni¤i gelifltirmek gibi üretken faaliyetlerde kullan›laca¤›na, enflasyonu do¤-
ru bir biçimde öngörmek amac›yla heba edilir. 

Enflasyon oran›, ortalama fiyat düzeyindeki yüzde de¤iflme olarak hesaplan›r.
Ülkemizde enflasyonun oran› belirlenirken kulan›lan temel ölçümü, Türkiye ‹sta-
tistik Kurumu (TÜ‹K) taraf›ndan haz›rlanan Tüketici Fiyat Endeksidir (TÜFE). 

TÜFE, hanehalklar›n›n tüketimine yönelik mal ve hizmet fiyatlar›n›n zaman
içindeki de¤iflimini ölçmektedir. Baz y›l› 2003 olan ve kapsam›nda 444 madde bu-
lunan TÜFE’nin temel amac›; piyasada tüketime konu olan mal ve hizmetlerin fi-
yatlar›ndaki de¤iflimi ölçerek enflasyon oran›n› hesaplamakt›r. Bu amaçla, hane-
halklar›n›n, yabanc› ziyaretçilerin ve kurumsal nüfusun yurt içinde yapt›¤› tüm ni-
hai parasal tüketim harcamalar› dikkate al›nmaktad›r.

Tüketim harcamalar›ndan hanehalklar›n›n kendi tüketimlerine yönelik üretimleri ve ha-
nehalklar› için geçerli izafi kiralar› TÜFE hesab›nda göz önünde tutulmaz. 

2012 y›l› için TÜFE de¤eri afla¤›daki formülle bulunur:

2012 y›l› piyasa sepetinin de¤eri
TÜFE=

Baz y›l› (2003) piyasa sepetinin de¤eri
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Enflasyon oran› ise TÜFE’deki y›ll›k yüzde de¤iflimdir. Örne¤in 201.6 olan 2010
y›l› TÜFE de¤eri 2011 y›l›nda 207.3 ye artm›flsa 2011 y›l› enflasyon oran› flu flekil-
de hesaplan›r:

E¤er TÜFE, birinci y›lda 132.5 ve ikinci y›lda ise 143.2 ise enflasyon oran› kaçt›r?

Enflasyonun Türleri
Bilindi¤i gibi bir ekonomide hemen hemen tüm fiyatlar arz ve talep taraf›ndan be-
lirlenmektedir. Bu nedenle, e¤er bir ekonomide enflasyon var ve genel fiyat düze-
yi art›yorsa bu durumu arz ve talep terimlerini kullanarak aç›klamakta yarar vard›r.
Bu çerçevede enflasyonu, talep çekiflli enflasyon ve arz itiflli enflasyon olarak iki-
ye ay›rarak inceleyece¤iz. Enflasyon türlerini aç›klamak için de toplam talep ve
toplam arz analizini kullanaca¤›z. 

Talep Çekiflli Enflasyon
Genellikle fiyat düzeyindeki art›fllar, toplam harcamalar›n, ekonominin tüm kapa-
sitesi ile üretebilece¤i mal ve hizmet miktar›ndan fazla olmas›ndan kaynaklan›r.
Talep çekiflli enflasyon, bafllang›çta talep art›fl›ndan kaynaklanan enflasyondur.
Enflasyonun h›zl› ve kal›c› ülkelerde, enflasyonunun nedeni merkez bankalar›n›n
piyasaya fazla para sürmeleridir. E¤er bir ekonomide kaynaklar›n tamam› kullan›-
l›yorsa özel sektörün artan talebe üretimi art›rarak cevap vermesi mümkün de¤il-
dir. Bu yüzden talep fazlas›, s›n›rl› üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlar›n› art›r›r ve
talep çekiflli enflasyona neden olur. Bu tür enflasyon, toplam talebi art›ran, para
arz›ndaki art›fllar, kamununun mal ve hizmet sat›n al›mlar›ndaki art›fllar ve d›fl dün-
yada ortaya ç›kan fiyat art›fllar› ile reel gelir art›fllar›d›r. 

fiimdi talep çekiflli enflasyonun nas›l olufltu¤unu fiekil 7.5 yard›m›yla aç›klayal›m.

fiekil 7.5’in A panelinde, k›sa dönem toplam arz› (SRAS) veri iken toplam tale-
bin (AD) artt›¤›n›, yani AD0’dan AD1’e kayd›¤›n› varsayal›m. Toplam talepteki bu
art›fl sonucu, ç›kt›da biraz art›fl olacak ve fiyat düzeyi P0’dan P1’e artacakt›r. E¤er

Enflasyon oranı =
T FE T FE

T FE
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toplam talep artmaya devam derse, yani sa¤a do¤ru kaymaya devam ederse, fiyat
düzeyi de artmaya devam edecek ve talep çekiflli enflasyon oluflacakt›r. fiekil 7.5’in
B panelinde görüldü¤ü gibi, talep çekiflli enflasyon durumunda, a noktas›ndan
b’ye; b noktas›ndan c’ye hareket olacakt›r. 

Eninde sonunda SRAS e¤risi de kaymaya bafllayacakt›r. E¤er artan maliyetler ve
olumsuz beklentiler nedeniyle yat›r›mlar artmazsa SRAS e¤risi yukar› do¤ru kay-
maya, yani SRAS’den SRAS1’e, SRAS2’ye, bafllayacakt›r. Bu durum ç›kt›n›n azalma-
s›na ve fiyatlar›n biraz daha yükselmesine neden olacak ve yeni denge noktas› d
noktas› olacakt›r. E¤er hükümet duruma talebi art›racak flekilde müdahale ederse
bu sefer e noktas›na do¤ru bir hareket olacakt›r. e noktas›nda ç›kt› artt›¤› gibi fiyat
düzeyi de artmaya devam edecektir. Daha sonra SRAS e¤risi mutemelen yine ka-
yacak ve bu sefer f noktas›na do¤ru bir kayma yaflanacakt›r. 

Hükümet bu aflamada enflasyonu kontrol alt›na alma gibi bir politika benim-
serse, toplam talepteki ek art›fllar› durdurmak zorunda kalacakt›r. Toplam arz e¤-
risi maliyetler artt›kça ve beklentiler olumsuzluklaflt›kça kaymaya devam edecek-
tir ve ekonomi g noktas›nda yeni dengeye ulaflacakt›r. Uç durumda, yani uzun
dönem toplam arz (LRAS) e¤risinin düfley eksene paralel oldu¤u durumda, g nok-
tas›, a noktas›n›n düfley iz düflümü olabilir. AD’den AD3’e hareket sadece enflas-
yon olacakt›r. 

Bu analizde her ne kadar maliyetler art›p SRAS e¤risi yukar› do¤ru kayma gös-
terse de bu durum maliyet itiflli enflasyon olarak de¤erlendirilmemelidir, çünkü
maliyet art›fllar›n›n gerisinde toplam talepteki art›fllar yatmaktad›r. 

Nobel ‹ktisat ödüllü ünlü iktisatç› Milton Friedman’a göre ‘enflasyon herzaman ve heryer-
de parasal bir olgudur’. Sizce Friedman bu ifadede ne tür enflasyonu kastetmektedir? 

Maliyet ‹tiflli Enflasyon
Enflasyon ekonominin arz veya maliyet yönünden de kaynaklanabilir. Çünkü ba-
z› ülkelerde, baz› dönemlerde toplam talep artmamas›na ra¤men enflasyon görül-
müfltür. Bu dönemlerde ç›kt› ve istihdam azal›rken, bu toplam talebin artmad›¤›n›
gösterir, fiyatlar artm›flt›r. Maliyet itiflli enflasyon, parasal ücret oranlar›ndaki art›fl,
ham maddelerin parasal fiyatlar› ile enerji fiyatlar›ndaki art›fl sonucu artan maliyet-
lerdeki art›fl sonucu oraya ç›kan enflasyondur. Maliyet itiflli enflasyon teorisi fiyat-
lardaki art›fl›, her harcama düzeyinde üretimin birim maliyetlerinin artmas›na ne-
den olan faktörlerle aç›klamaktad›r. Bildi¤iniz gibi, üretimin birim maliyeti, belli
bir ç›kt› düzeyinin ortalama maliyetidir ve toplam girdi maliyetlerinin ç›kt› miktar›-
na oranlanmas›yla bulunur. Artan birim maliyetler firma karlar›n›n azalmas›na ve
mevcut fiyatlarda firmalar›n daha az mal arz etmek istemelerine neden olur. Bu-
nun sonucunda, mal ve hizmet arz› azal›r ve fiyat düzeyi artar. Bu senaryoda aç›k-
ça görüldü¤ü gibi maliyetler fiyatlar› yukar› do¤ru itmektedir. Oysa talep çekiflli
enflasyonda talep, fiyatlar› yukar› do¤ru çekmekte idi. Maliyet itiflli enflasyonun
ana kayna¤› arz floklar›d›r. Özellikle ham madde veya enerji fiyatlar›ndaki afl›r›
yükselmeler, birim maliyetlerin ve dolay›s›yla ürün fiyatlar›n›n artmas›na neden
olur. 1973-74 ve 1979-1980 y›llar›ndaki ham petrol fiyatlar›ndaki art›fllar bunun gü-
zel örnekleridir. Enerji fiyatlar› artt›kça nerdeyse tüm ürünleri üretmenin ve tafl›ma-
n›n maliyeti artarak maliyet itiflli enflasyon yaratm›flt›r. fiekil 7.6’da maliyet itiflli enf-
lasyon oluflum süreci yer almaktad›r.
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fiekil 7.6’da panel A’da, bafllang›çta ekonomi SRAS ile AD’nin kesiflti¤i a nokta-
s›nda dengede iken dünya petrol fiyatlar›nda ani bir art›fl veya sendikalar›n pazarl›k
güçleri sonucu ücretlerde bir art›fl veya firmalar›n artan faiz oranlar› nedeniyle artan
maliyetlerini karfl›lamak için fiyatlar› art›rmas› gibi maliyetlerde d›flsal bir art›fl oldu-
¤unu varsayal›m. Bunun sonucunda SRAS e¤risi, fiekil 7.6’n›n A panelinde, sola
do¤ru kayarak SRAS1 olacakt›r. Fiyatlar P1’e ç›kacak ve ç›kt› düzeyi azalacakt›r.

E¤er maliyetlerdeki bu art›fl bir süre devam ederse SRAS e¤risi yukar›ya do¤ru
kaymaya devam edecektir. Fiyatlar artmaya devam edecek ve maliyet itiflli enflas-
yon gerçekleflecektir. fiekil 7.6’n›n B panelinde ekonomi, a noktas›ndan b’ye; b
noktas›ndan c noktas›na hareket edecektir. E¤er milli gelirden daha fazla pay al-
ma konusunda toplumun farkl› kesimleri, örne¤in sendikalarla ifleverenler gibi bir
mücadele süreci varsa toplam arzdaki bu yukar› do¤ru kaymalar büyük olas›l›kla
devam edecektir. 

Bir süre sonra, hükümetin azalan ç›kt› ve istihdam› art›rma amac›yla geniflletici
para ve maliye politikalar› uygulamas› sonucu toplam talebin de artmas› olas›d›r
veya toplam talep, iflçi ve firmalar›n artan maliyetli ifllemlerini gerçeklefltirmelerine
olanak tan›mak için içsel olarak artan para arz›ndaki genifllemelerden dolay› da ar-
tabilir. Toplam talep AD1’e kayar ve d noktas›na bir hareket olur. Maliyetlere ek
art›fllar ve dolay›s›yla e noktas›na hareket ve arkas›ndan toplama talep bir art›fl flek-
linde süreç devam eder. 

Burada farkedilece¤i gibi toplam talep artmas›na ra¤men süreç bir talep çekifl-
li enflasyon de¤ildir. Çünkü talepteki art›fl›n nedeni artan maliyetler üzerinde art-
ma yönündeki bask›d›r.

Pratikte enflasyonun talep çekiflli mi yoksa maliyet itiflli mi oldu¤unu belirle-
mek, e¤er enflasyonun orijinal kayna¤›n› bilmiyorsan›z son derece zordur. Çünkü
gerçek dünya, talep çekiflli enflasyon ile maliyet itiflli enflasyonun önerdi¤inden
daha karmafl›kt›r. Hedefe ulaflmak için faiz oranlar›ndaki de¤iflmelerin kullan›ld›¤›,
enflasyon hedeflemesi rejiminde, enflasyon genellikle talep çekiflli olarak varsay›-
l›r. Bu durumda enflasyon öngörüleri, toplam talebi etkileyen tüketici güveni gibi
farkl› faktörler üzerine yo¤unlaflma e¤ilimindedir. Ço¤u durumda da enflasyonda-
ki de¤iflmeler toplam talepteki de¤iflmelerle iliflkilidir. Kald›ki toplam talep fazlas›
olmadan, talep itiflli enflasyonun da devam etme flans› yoktur.
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Bununla birlikte, maliyetlerde d›flsal de¤iflmelerin neden oldu¤u enflasyonlar
da vard›r. K›sa dönemde, petrol fiyat floklar› veya belli sanayilerde istikrars›zl›klar
da sorunun kayna¤› olabilir. Uzun dönemde, teknolojik de¤iflim toplam arz›n bü-
yüme oran›n› etkiler. E¤er büyüme oran› yavafllarsa toplam talebin belli bir büyü-
me oran› için, yüksek enflasyon olabilir. Enflasyonda ki bu tarz art›fllarda maliyet
itiflli olarak kabul edilmelidir. Enflasyon hedeflemesi poltikas› uygulan›yorsa bu
tarz bir sorunu çözmek için, toplam talebin büyüme oran›n›, yavafl artan toplam
arz büyüme düzeyine indirmek gerekir. Ayr›ca enflasyonun önemli belirleyicilerin-
den birisinin enflasyon beklentileri oldu¤unu unutmamak gerekir. Enflasyon bek-
lentileri artt›kça enflasyon da artacakt›r. ‹flsizlik enflasyon iliflkisi konusunda bu et-
kileri yeniden gözden geçirece¤iz.

Bir ekonomide sürekli enflasyon varsa bu durum ekonominin arz yönünden kaynakla-
nabilir mi?

Enflasyonun Maliyetleri
Yayg›n bir söyleme göre enflasyon sosyal bir fleytand›r. Yeni fleçilen hükümetler
enflasyonu düflüreceklerine söz verirler, muhalafet partileri de ne zaman enflas-
yonda bir k›p›rdanma olsa, hükümeti elefltirmeye bafllarlar. Kamuoyunun, özellik-
le sabit gelirlilerin gözü her zaman her ay›n 3’ünde yay›nlanacak enflasyon oran-
lar›ndad›r. Enflasyon bu kadar önemli bir konu olmas›na ra¤men, reel maliyetleri
konusunda çok az fley bilinir ve konuflulur. 

Enflasyonun bir kere baz› olumsuz etkilerinin oldu¤u aflikârd›r: Paran›n sat›n
alma gücü düfler ve mal ve hizmetlerin nominal maliyetleri de artar. Öyle ki tüm
ücret ve fiyatlar enflasyonla ayn› oranda artsa bile, enflasyonun yine bir maliyeti
olacakt›r. ‹flsizli¤in yukar›da aç›klad›¤›m›z önemli iktisadi ve iktisadi olmayan ma-
liyetlerine karfl›n, enflasyonun birçok maliyeti ilk bak›flta göze çarpmaz ama yine
de önemlidir. Ayr›ca enflasyonun maliyetleri, üretici, tüketici, iflçi ve firmalar›n enf-
lasyon gerçekleflmeden önce enflasyonu öngörebilme yeteneklerine ba¤l›d›r. Bu
nedenle enflasyonun maliyetlerini incelerken tahmin edilen ve tahmin edilemeyen
enflasyon ayr›m› yapmak gerekir. Tahmin edilen enflasyon, kamuoyunun az çok
kendisini haz›rlad›¤› enflasyondur. Öte yandan tahmin edilemeyen enflasyon ise
kamuoyu için sürpriz olarak de¤erlendirilebilecek enflasyondur. Bu tür enflasyona
kamuoyunun uyum sa¤lamas› biraz zaman al›r. 

Beklenen Enflasyonun Maliyetleri
Kamuoyunun bu y›lki enflasyon oran›n›n, %5’ten %15’e yüzde 10 puanl›k bir art›fl
kaydedece¤ini öngördü¤ünü varsayal›m. Yani herkes bu y›lki enflasyonun %15
olaca¤›n› bilmektedir. Böyle bir durumda herkes yapaca¤› planlarda bu %15’lik
enflasyonu hesaba katacakt›r. Kredi alan ve verenler ödeyecekleri ve alacaklar› re-
el faiz oran›-enflasyona göre ayarlanm›fl faiz oran›- ile ilgilenecek ve nominal kre-
di faizleri %15’lik enflasyona göre yeniden ayarlanacakt›r. Konut sahipleri, kira be-
dellerine 10 puanl›k enflasyon art›fl›n› yans›tacakt›r. ‹flçiler toplu sözleflmelere bu
art›fl›n yans›t›lmas›n› talep edeceklerdir. Yani, genel olarak tüm iktisadi kararlarda
bu enflasyon art›fl› gözönüne al›nacakt›r.

Buna ra¤men, yine de enflasyonun önemli maliyetleri olacakt›r. Her fleyden ön-
ce, enflasyonu, elinde para tutanlara tahakkuk ettirilmifl bir tür vergi olarak alg›la-
mak gerekir. Belki de enflasyonun bir nedeni olarak da hükümetlerin yasa geçir-
me zorunlulu¤u olmadan vergi toplama isteklerinin bir sonucu olarak alg›lamak
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gerekir. Peki, bir kifli enflasyon vergisini ödemekten kaç›nabilir mi? Enflasyon in-
sanlar›n cüzdanlar›ndaki paralar›n sat›n alma gücünün erimesine neden olur. Ayr›-
ca, beklenen yüksek enflasyon, yüksek faiz demektir ve bu da para tutman›n f›r-
sat maliyetinin artaca¤› anlam›na gelir. Para talebi konusunu incelerken de¤inildi-
¤i gibi, insanlar ortalama olarak daha az para tutacaklar ve bankalara daha s›kl›k-
la gidecek ve fiyat art›fllar› olmadan baz› mal ve hizmet sat›n al›mlar›n› gerçeklefl-
tireceklerdir. ‹ktisadi birimler daha az para tutmak amac›yla karmafl›k finansal ifl-
lemler yapmaya bafllayacaklard›r. Enflasyon vergisinden kaç›nmak için gelirlerinin
daha fazla k›s›m›n› dayan›kl› tüketim mallar›n› almak için kullanacaklard›r. Anlafl›-
laca¤› gibi tüm bu çabalar›n bir reel maliyeti olacakt›r. Enflayon oran› yükseldikçe
bu maliyetler de artacakt›r. 

‹nsanlar›n daha az para tutmak amac›yla gösterdikleri çabalar›n ve harcad›klar›
zaman›n maliyetlerine, enflasyonun ayakkab› eskitme maliyeti denmektedir.
Buna ayakakab› derisi maliyeti denmesinin nedeni, daha az para tutmak için daha
s›k bankaya gidilmesiye, ayakkab›lar›n çabuk eskimesidir. 

Tamamen öngörülen enflasyonun ikinci maliyeti menü maliyetleri ya da no-
minal fiyatlar› de¤ifltirmesinin maliyetleridir. Fiyatlar› uyumlaflt›rman›n maliyetleri-
ne menü maliyetleri denir. Enflasyon, menü maliyetlerinin artmas›na neden olur.
Çünkü, fiyatlar sürekli art›yorsa sat›c›lar›n nominal fiyatlar› de¤ifltirmeleri için belli
miktarda kaynak kullanmalar› gerekir. Firmalar, fiyatlar› de¤ifltirmenin belli bir ma-
liyeti oldu¤u için s›k s›k fiyat de¤iflikli¤ine gitmezler. Menü maliyetleri, yeni fiyat-
lara karar vermenin maliyeti, yeni menü ve katalog basman›n maliyeti, bu yeni fi-
yat listelerini ve kataloglar› müflteri ve bayilere göndermenin maliyeti, yeni fiyatla-
r› tan›tma amac›yla yap›lan reklam maliyetleri ve hatta yeni fiyatlardan flikâyet
eden müflterilerle ilgilenmenin maliyetlerini de kapsar. 

Tahmin edilen enflasyon, bir ülkede vergi sistemini etkileyerek kaynaklar›n
yanl›fl tahsisine neden olur. Bunun en tipik örne¤i, enflasyonun vergi dilimleri
üzerindeki etkisidir. Marjinal vergi dilimlerinin nominal olarak ifade edildi¤i bir
durumu düflünelim. Zaman geçtikçe ve nominal gelirler artt›kça insanlar otomatik-
man yüksek vergi dilimlerine geçerler ve marjinal vergi oranlar› da artm›fl olur. Ör-
ne¤in %20 yerine %25 lik bir oranla gelir vergisi ödenmesi gibi. Böyle bir durum-
da vergi öncesi reel geliri sabit olan bir ö¤retim üyesi, ödeyece¤i vergideki art›fl
nedeniyle harcanabilir geliri azalaca¤› için harcama kapasitesi düfler. 

Nihayet, verginin tahakkuku ile tahsili aras›ndaki zaman fark› nedeniyle enflas-
yon toplanacak verginin reel de¤erini düflürür. Verginin tahakkuku ile tahsili ara-
s›ndaki zaman fark› ve bu dönemde ortaya ç›kacak enflasyona karfl› verginin reel
de¤erini koruyacak bir mekanizma olmamas› nedeniyle vergi gelirlerinin reel de-
¤eri düçecektir. Bu olgu Olivera-Tanzi etkisi olarak bilinmektedir. Olivera-Tanzi
etkisi ekonomide bir k›s›r döngü yarat›r. Bütçe aç›¤›ndaki art›fl, enflasyonu art›r›r.
Enflasyondaki art›fl da vergi gelirlerini azalt›r. Vergi gelirlerindeki azalma ise bütçe
aç›¤›n› art›r›r. 

Beklenmeyen Enflasyonun Maliyetleri
Enflasyon eger bir sürpriz olarak gerçekleflirse yani gerçekleflen enflasyon kamu-
oyunun bekledi¤inden farkl› olursa ek baz› maliyetler yükler. Örne¤in, kamuoyu
%10 oran›nda bir enflasyon beklerken enflasyonun sürpriz bir biçimde % 20 ola-
rak gerçekleflmesi, topluma ciddi baz› maliyetler yükler. 

Enflasyon oranlar› yüksek olan ülkelerde enflasyon oran›n›n yüksek ölçüde de-
¤iflken olma e¤ilimi vard›r. Bu durumda, gelecekteki fiyat düzeyindeki de¤iflmele-
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ri öngörmek oldukça güçleflecektir. Enflasyon de¤iflkenli¤i artt›kça enflasyonun
öngörülme olas›l›¤› azalacakt›r.

Beklenmeyen enflasyonun temel etkileri, gelir ve servetin toplumun farkl› ke-
simler aras›nda yeniden da¤›t›lmas›d›r. Örne¤in; A kiflisi, %10 nominal faiz oran› ile
ve %5 enflasyon dolay›s›yla %5’lik reel faiz beklentisi ile kredi versin. Ama beklen-
tilerin aksine, enflasyon %10 oran›nda gerçekleflti¤inde, aç›kças› kredi veren kay-
bedecek ve kredi alan kazanacakt›r. Çünkü, borçlu %5 reel faiz ödemesi gerekir-
ken beklenmeyen yüksek enflasyon nedeniyle s›f›r reel faiz ödeyecektir. Kredi ve-
ren ise reel olarak sadece kredi miktar›n› geri elde edecektir. Üstelik bu faiz gelir-
leri üzerinden bir de vergi ödeyecektir. Dolay›s›yla enflasyondaki beklenmeyen ar-
t›fl, serveti kredi verenlerden borçlulara do¤ru beklenmeyen azalma ise borçlular-
dan kredi verenlere do¤ru yeniden da¤›tmaktad›r.

Benzer biçimde, maafl› her mali y›l›n bafl›nda belirlenen memurlar baflta olmak
üzere, maafllar› ya da ücretleri önceden belli olan kesimler, e¤er enflasyon bekle-
nenden yüksek ç›karsa maafllar›n›n reel sat›nalma gücü beklenenden düflük ola-
cak ve kaybedeceklerdir. Çal›flanlar›n kayb› iflverenlerin kazanc› olacakt›r. Tersi
durumda beklenenden düflük enflasyon ise çal›flanlar›n reel gelirlerini art›racakt›r.
Bu durum çal›flanlar lehine bir durum yarat›rken iflverenler aç›s›ndan bir kay›p
olacakt›r. 

Buraya kadar anlatt›¤›m›z etkilerde, ekonomi aç›s›ndan gelir ve servetin yeni-
den da¤›t›m› nedeniyle herhangi bir kaynak kayb› ve gerçek maliyet oluflmaz. Ama
konuya bireyler ve firmalar aç›s›ndan bakt›¤›m›za, beklenmeyen enflasyon nede-
niyle servetin art›r›lmas› ve kaybedilmesi riskinin varl›¤› çok hofl karfl›lanmaz. Çün-
kü birçok insan riskten hofllanmaz ve böyle bir kazanma ve kaybetme olas›l›¤› in-
sanlar›n tedirgin olmalar›na neden olur ve bu nedenle de beklenmeyen enflasyo-
nun maliyeti olarak alg›lanmal›d›r. Üstelik enflasyonu öngörmek ve beklenmeyen
enflasyonun yaratca¤› risklere karfl› korunmak amac›yla insanlar›n harcayaca¤›
kaynaklar da beklenmeyen enflasyonun ek maliyetleridir. Bununla birlikte, bu ma-
liyetlerin baz›lar›n› fiyat düzeyine göre endekslenen sözleflmeler yaparak bertaraf
etmek mümkündür. 

Beklenmeyen enflasyonun bir baflka etkisi de, daha önce bahsetti¤imiz, para
tutanlar üzerindeki enflasyon vergisidir. Para talebinin gelir esnekli¤i genellikle
inelastik (birden küçük) oldu¤u için, enflasyon vergisi artan oranl› vergi gibi ifllev
görür. Yani, fakir insanlar enflasyon artt›kça gelirlerinin daha büyük bir k›sm›n›,
zenginlere oranla enflasyon vergisi olarak öder. 

Nihayet beklenmeyen enflasyonun bir baflka etkisi de hanehalk› ve firmalar›n
yanl›fl arz ve talep kararlar› vermelerine neden olmas›d›r. Örne¤in, bir firma enf-
lasyonun düflük olmas›n› beklerken enflasyon tersine yüksek ç›ks›n. Bu durumda
firma ürünlerinin fiyat› artaca¤› gibi di¤er tüm firma ürünlerinin fiyatlar› da artacak-
t›r. Yani, arz ve talep kararlar›nda sinyal olarak kullan›lan nispi fiyatlarda bir de¤ifl-
me olmayacakt›r. Ama firma bu fiyat art›fl›n›, sadece kendi ürününe olan talep ar-
t›fl› nedeniyle ortaya ç›kan bir art›fl olarak alg›larsa firma yanl›fl bir biçimde üreti-
mini art›rma karar› verebilir. E¤er benzer davran›fl› çok say›da firma yinelerse top-
lam arzda yanl›fl bir de¤iflim ortaya ç›kacak ve dolay›s›yla ekonomide ç›kt› düze-
yinde ciddi sapmalar oluflacakt›r. 

%4 oran›nda enflayon beklentisi ile %7 y›ll›k faiz oran› üzerinden bankaya para yat›rd›¤›-
n›zda, enflasyon %6 olarak gerçekleflirse bu beklenmedik yüksek enflasyonun ne tür ma-
liyetleri olur?
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‹fiS‹ZL‹K ENFLASYON ‹L‹fiK‹S‹
‹flsizlik ve enflasyon bir toplumda hemen herkesin duymak istemedikleri ve hofl-
lanmad›klar› iki iktisadi konudur. Bazen ‘ikiz fleytanlar’ da denilen bu iki makro ik-
tisadi sorun, politikac›lar›n yüzleflmek zorunda kald›klar› en zor ve zor oldu¤u ka-
dar siyaseten son derece duyarl› konulard›r. Yüksek iflsizlik ve enflasyon oranlar›,
yukar›da anlatmaya çal›flt›¤›m›z iktisadi ve sosyal maliyetleri nedeniyle her zaman
kamuoyunda yo¤un bir kayg› uyand›r›r. Artan fiyatlar›n toplumda herkesi etkiledi-
¤ini ve iflsizlik sorununun toplumda yaflayan tüm bireyler için söz konusu bir so-
run olabilece¤ini biliyoruz. Bütün bunlar›n yan›nda, makroiktisat yaz›n›nda, 1958
y›l›nda, Yeni Zelandal› iktisatç›, A.W. Phillips’in ‘‹ngiltere’de 1861-1957 Dönemi ‹fl-
sizlikle Parasal Ücretlerdeki De¤iflme Oran› Aras›ndaki ‹liflki’ adl› makalesinin ya-
y›nlanmas›ndan beri iflsizlikle enflasyonun bir flekilde iliflkili oldu¤una dair yayg›n
bir kan› vard›r. fiimdi iflsizlikle enflasyon aras›ndaki iliflkiyi ifade eden Phillips e¤-
risini çeflitli yönleri ile inceleyelim.

Phillips E¤risi
Phillips e¤risinin orijinal versiyonunda, nominal ücretler ile gerçekleflen iflsizlik
oranlar› üzerinde durulmufltur. Sonralar› iliflkiye dahil edilen enflasyon beklentile-
ri ile iflsizli¤in do¤al oran› gibi de¤iflkenler burada göz önünde tutulmam›flt›r. Phil-
lips e¤risi, iflsizlik oran› ile parasal ücretlerdeki de¤iflme oran› aras›nda ters yönlü
iliflkiyi gösteren e¤ridir. E¤riye göre, iflsizlik oran› yükseldikçe ücret enflasyon ora-
n› düfler. Bir baflka deyiflle, iflsizlik ile ücret enflasyonu aras›nda bir de¤ifl tokufl
vard›r. 

Phillips e¤risi, ücret enflasyon oran›n›n iflsizlik oran› ile azalaca¤›n› gösterir. ŵ,
parasal ücretlerde de¤iflme oran›n› ve U’da gerçekleflen iflsizlik oran›n› gösterdi¤in-
de, Phillips’in orijinal eflitli¤ini afla¤›daki gibi yazabiliriz:

ŵ = sabit - bU (4)

Bu eflitlikte yer alan b katsay›s›, no-
minal ücret oran›n›n, cari iflsizlik ora-
n›ndaki de¤iflmeye tepkisini verir. Phil-
lips e¤risinin bu biçimi fiekil 7.7’de yer
almaktad›r.

Ancak orijinal Phillips e¤risi iliflki-
sinde reel ücretler yerine nominal üc-
retlerin kullan›lmas› büyük bir eksiklik
olarak görüldü ve e¤rinin geçerlili¤i
sorgulanmaya baflland›. Bu sorgulama-
lara dayanak olarak hem iflverenler
hem de iflçiler aç›s›ndan önemli olan
ücretin nominal de¤il reel ücret oldu¤u
gösterildi. Özellikle Milton Friedman
ve Edmund Phelps gibi iktisatç›lar, iflçi-

ler ve iflverenler aç›s›ndan reel ücretin önemli oldu¤unu vurgulayarak nominal üc-
retlerin enflasyonist beklentilerle düzeltilmesi gerekti¤ini öne sürdü. Böylelikle ifl-
sizlik ile enflasyon aras›ndaki makroiktisadi teoriye en önemli katk›lardan birisini
yapm›fl oldular. ‹nsanlar›n gelecekle ilgili beklentilerini ki beklentilerin uyucu
beklentiler hipotezine göre olufltu¤u varsay›lmakta, Phillips e¤risine dahil ede-
rek Beklentilerle Gelifltirilmifl Phillips e¤risini elde ettiler.
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Bu e¤ri en basit biçimiyle afla¤›daki gibi ifade edilebilir.

π = (f/1/U)+πe+K (5)

Bu eflitli¤e göre, enflasyon oran› (π) üç fleye ba¤l›d›r: 
i) ‹flsizlik oran›n›n tersinin bir fonksiyonudur. Bu orijinal Phillips e¤risinde ifa-

de edilen temel iliflkidir. Toplam talepteki bir art›fl, enflasyonda bir art›fla ve
iflsizlik oran›nda bir azalmaya neden olacakt›r. fiekil 7.8’de a noktas›ndan b
noktas›na hareket.

ii) Enflasyon beklentileri (πe), (1/U)’nun temsil etti¤i afl›r› talepten kaynakla-
nan enflasyona eklenmelidir. 

iii) E¤er enflasyon üzerinde uluslararas› emtia fiyatlar›ndaki art›fl gibi herhangi
bir maliyet bask›s› (K) varsa bu da eklenmelidir. 

Modelde enflasyon beklentileri (πe) uyucu beklentiler hipotezine göre oluflturulmakta-
d›r. Bu hipoteze göre, insanlar deneyimlerinden dersler ç›karmaktad›r ve beklentilerini
ona göre revize etmektedir. E¤er insanlar geçen y›l›n enflasyon oran›n› gerçekleflenden
düflük tahmin ederse bu y›l›n enflasyon beklentilerini uydururlar ve yukar› do¤ru revize
ederler.

fiekil 7.8’de beklentilerle gelifltirilmifl k›sa dönem Phillips e¤risi yer almaktad›r.
1970’li y›llarda bütün dünyada ar-

tan enflasyon, Friedman ve Phelps’in
hem teorik olarak hem de pratikte
do¤ru oldu¤unu kan›tlam›flt›r. Bu y›l-
larda, enflasyonu orijinal eflitlik ile
tahmin etme giriflimleri baflar›s›zl›k-
la sonuçlanm›fl ve gelifltirilen biçim
enflasyon tahmininde daha baflar›l›
olmufltur.

fiekil 7.8’de yer alan k›sa dönem
Phillips e¤risi (SRPC), beklenen enf-
lasyon oran› ve do¤al iflsizlik oran›
sabitken iflsizlikle enflasyon aras›n-
daki ters yönlü iliflkiyi vermektedir.
Bu e¤rinin biçimine bakarak, sürekli
olarak A noktas›ndan B noktas›na ha-
reket mümkün gözükmektedir. Yani,
sürekli düflük iflsizlik oran› ile yafla-
yabilmek için yüksek bir enflasyon
oran›na raz› olunabilinirmifl gibi gö-
zükmektedir. Yani, %5 iflsizlik oran›
ile %1 enflasyon oran› veya %3 iflsiz-
li¤e karfl›l›k %3 enflasyon oran› gibi.
Ama uzun dönemde bunun geçerli
olmas› pek mümkün gözükmemek-
tedir. Çünkü, e¤er iflsizlik do¤al ora-
n›n›n alt›nda kal›rsa enflasyon sadece
yüksek olmakla kalmayacak, ayr›ca
artacakt›r da. Buna karfl›l›k iflsizlik
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oran› do¤al oran›n›n üzerinde tutulursa enflasyon düflecektir. Yani uzun dönemde
iflsizlikle enflasyon aras›nda bir de¤ifl tokufl olmayacakt›r. Sadece iflsizli¤in do¤al
oran›n› istikrarl› herhangi bir enflasyon oran› ile efllefltirmek mümkün olacakt›r. fie-
kil 7.9’da da görüldü¤ü gibi uzun dönem Phillips (LRPC) e¤risi, do¤al iflsizlik ora-
n›nda düfley eksene paralel bir do¤ru olacakt›r. Yani enflasyon oran› ne olursa ol-
sun, iflsizlik oran› her zaman do¤al oran›na dönecektir.

‹flsizli¤in do¤al oran› artarsa hem k›sa hem de uzun dönem Phillips e¤risine ne olur?

Politika yap›c›lar›n›n iflsizlik ile enflasyon aras›nda tercih yapacaklar› farkl› bileflimlerin
olabilmesi için hangi koflulun geçerli olmas› gerekir?
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1997.  Ünite  -  ‹fls iz l ik  ve  Enf lasyon

‹flsizlikle ilgili temel kavramlar›, iflsizli¤in türleri,

nedenleri ve sonuçlar›n› aç›klamak

‹flsizlik, ifl arama süreci, ifl tay›nlamas› ve yap›fl-
kan ücretler nedeniyle her zaman varolur. ‹fl ara-
ma süresi konjonktüreldir, yani dalgalanma gös-
terir. Demografik de¤iflim, iflsizlik yard›mlar›, tek-
nolojik de¤iflim ve histeri nedeniyle çok yavafl
de¤iflir ve do¤al iflsizlik oran›nda de¤iflikli¤e de
neden olur. Yüksek iflsizlik oran›, do¤al iflsizlik
oran›n›n artmas›na neden olur. Çünkü uzun süre
iflsiz kalan kimseler vas›flar›n› kaybeder ve yeni
bir ifl bulmalar› güçleflir. 
‹flsizlik geçici, yap›sal ve konjonktürel iflsizlik
olarak üçe ayr›l›r. ‹flszilik ve özellikle yap›sal ve
konjonktürel iflizli¤in ciddi maliyetleri vard›r. Sos-
yal bak›fl aç›s›ndan iflsizlik ç›kt› kayb› anlam›na
gelmektedir. ‹flsizlik art›fl›n›n yarataca¤› ç›kt› kay-
b› Okun yasas› ile belirlenmektedir. Okun yasa-
s›na göre iflsizlikte do¤al oran›n›n üzerindeki her
%1’lik art›fl, ç›kt› aç›¤›n› %2 oran›nda art›r›r. Kifli-
sel aç›dan bak›ld›¤›nda ise iflsizlik, finansal, psi-
kolojik ve fiziksel tahribat yarat›r.

Enflasyonu tan›mlamak ve enflasyonun nas›l öl-

çüldü¤ünü, nedenlerini, sonuçlar›n› ifade etmek

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki sürekli ar-
t›flt›r. Enflasyon oran›, tüketici fiyat endeksi kulla-
n›larak hesaplan›r. Enflasyon talep çekiflli enflas-
yon ve maliyet itiflli enflasyon olarak ikiye ayr›l›r. 
Enflasyonun çok say›da maliyeti vard›r. Fiyat ar-
t›fllar› bekleniyor olsa bile enflasyon bir vergi
rolü oynar. Enflasyon etkinlik kay›plar›na neden
olur. Enflasyonda beklenen art›fllar halk›n tuttu-
¤u para miktar›n› azalt›r. Para tutman›n maliye-
tinden kaç›nmak isteyen kifliler ciddi reel mali-
yet yüklenirler. Bunlara ayakkab› eskitme mali-
yetleri denir. Menü maliyetleri de beklenen enf-
lasyonun yaratt›¤› bir di¤er maliyettir. Üretim
maliyetleri artt›¤› gibi yüksek fiyatlara uyum sa¤-
lamak amac›yla yap›lan düzenlemelere ciddi
kaynaklar harcan›r. Beklenen enflasyon, vergi
sistemi enflasyona endekslenmemiflse vergi sis-
temi yoluyla da kaynaklar›n yanl›fl tahsisine ne-
den olur. Nihayet, vergi tahsilat›ndaki gecikme-
ler nedeniyle enflasyon vergi gelirlerinin reel
de¤erini düflürür.

Beklenenden daha yüksek enflasyon, servetin
yeniden da¤›lmas›na neden olur. Ayr›ca nüfüsun
farkl› kesimleri aras›nda gelirin yeniden da¤›lma-
s›n› sa¤lar. Ayr›ca enflasyon nedeniyle fakir in-
sanlar gelirlerinin daha yüksek bir oran›n› enflas-
yon vergisi olarak öder. Nihayet beklenmeyen
enflasyon nedeniyle üretici ve tüketiciler mali-
yetli yanl›fl kararlar verebilir.

‹flsizlikle enflasyon aras›ndaki k›sa ve uzun dö-

nem iliflkiyi aç›klamak

Phillips e¤risi, iflsizlikle enflasyon aras›ndaki ilifl-
kiyi aç›klar. K›sa dönem Phillips e¤risi, beklenen
enflasyon ve do¤al iflsizlik oranlar› sabitken, ifls-
izlikle enflasyon aras›ndaki iliflkiyi gösterir. Uzun
dönem Phillips e¤risi ise düfley eksene paralel
bir do¤ru biçimindedir ve beklenen ve gerçekle-
flen enflasyon oranlar›n›n eflit olmas› durumunda
iflsizlikle enflasyon aras›ndaki iliflkiyi tan›mlar.
K›sa dönem Phillips e¤risi azalan e¤ime sahiptir
ve enflasyon art›kça iflsizli¤in azalaca¤›n› ifade
ederken uzun dönem Phillips e¤risi do¤al iflsiz-
lik oran›nda düfleydir. Beklenen enflasyon ora-
n›ndaki de¤iflmeler k›sa dönem Phillips e¤risini
de¤ifltirirken do¤al iflsizlik oran›ndaki de¤iflme
her iki Phillips e¤risini de de¤ifltirir. 

Özet
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1. Afla¤›dakilerden hangisi istihdam edilenler içerinde
yer al›r?

a. Hapishanedekiler.
b. Üniversite yurtlar›nda kalanlar.
c. K›fllada yaflayanlar.
d. ‹flbafl›nda olanlar ile iflbafl›nda olmayanlar gru-

buna dahil olanlar.
e. Huzurevlerindekiler.

2. Afla¤›daki seçeneklerden hangisinde istihdam oran›
do¤ru olarak verilmifltir?

a. ‹stihdam say›s›/ kurumsal olmayan nüfus.
b. ‹flgücü/nüfus.
c. ‹stihdam say›s›/iflgücü.
d. ‹stihdam say›s›/15 yafl üstü erkek nüfus.
e. ‹flsiz ve istihdam edilenelerin, iflgücüne oran›.

3. Durgunlukla iliflkili iflsizlik afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Konjonktürel iflsizlik.
b. Yap›sal iflsizlik.
c. Geçici iflsizlik.
d. Hem yap›sal hem konjonktürel iflsizlik.
e. Genç iflsizli¤i. 

4. Do¤al iflsizlik oran› afla¤›daki seçeneklerden hangi-
sinde do¤ru olarak verilmifltir?

a. Konjonktürel iflsizlik ile geçici iflsizlik toplam›.
b. Geçici iflsizlikle yap›sal iflsizlik toplam›.
c. Konjonktürel iflsizlik ile yap›sal iflsizlik toplam›.
d. Yap›sal iflsizlikle konjonktürel iflsizlik fark›. 
e. Geçici iflsizikle konjonktürel iflsizlik fark›.

5. K›sa dönem Phillips e¤risi elde edilirken afla¤›daki-
lerden hangileri sabit varsay›l›r?

a. Beklenen ve gerçekleflen enflasyon oran›.
b. Gerçekleflen iflsizlik oran›.
c. Gerçekleflen enflasyon oran›.
d. Beklenen ve gerçekleflen iflsizlik oran›.
e. Beklenen enflasyon oran› ile do¤al iflsizlik oran›.

6. Afla¤›dakilerden hangisi hem k›sa hem de uzun dö-
nem Phillips e¤risinde sola do¤ru kayma yarat›r?

a. Beklenen enflasyon oran›n›n artmas›.
b. ‹flsizlik yard›mlar›n›n artmas›.
c. Do¤al iflsizlik oran›n›n artmas›.
d. ‹flsizlik yard›mlar›n›n azalmas›.
e. Do¤al iflsizlik oran›n›n azalmas›.

7. Afla¤›dakilerden hangisi ifl arama sürecinde yavafl
de¤iflime neden olmaz?

a. ‹flsizlik yard›mlar›n›n artmas›.
b. Çalfl›ma ça¤›ndaki nüfus müktas›nda art›fl. 
c. ‹fl kurumuna baflvurmak. 
d. Teknolojik de¤iflim.
e. Histeri etkisi.

8. Asgari ücret uygulamas› afla¤›dakilerden hangisine
neden olur?

a. Histeri etkisinin yayg›nlaflmas›.
b. ‹fl arama sürecinin uzamas›.
c. Etkin ücretlerin oluflmas›.
d. ‹fl tay›nlamas›.
e. ‹flsizlik yard›mlar›n›n artmas›.

9. Do¤al iflsizlik oran›n›n %5, tam istihdam ç›kt› düze-
yinin T400 milyon ve gerçekleflen iflsizli¤in %6 oldu¤u
bir ekonomide, ç›kt› aç›¤›, iflsizlikteki %1’lik art›fl sonu-
cu ne kadar ve ne yönde de¤iflir? 

a. T24 milyon artar.
b. T20 milyon artar.
c. T8 milyon artar.
d. T20 milyon azal›r.
e. T24 milyon azal›r.

10. %6 oran›nda enflasyon beklenirken, enflasyon ora-
n›n›n %8 olarak gerçekleflmesi durumunda afla¤›daki-
lerden hangisi gerçekleflmez?

a. Sabit gelirlilerin sat›nalma gücü artar.
b. Kredi verenler kazan›r.
c. Firmalar›n menülerini de¤ifltirme maliyetleri artar.
d. Kiflilerin ayakkab› eskitme maliyetleri düfler.
e. Kredi alanlar kazan›r.

Kendimizi S›nayal›m



2017.  Ünite  -  ‹fls iz l ik  ve  Enf lasyon

1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flsizli¤in Ölçülmesi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flsizli¤in Ölçülmesi” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

3. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flsizlik Türleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flsizlik Türleri” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flsizlik ve Enflasyon” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flsizlik ve Enflasyon” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flsizli¤in Nedenleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flsizli¤in Nedenleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹flsizli¤in Maliyetleri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Beklenmeyen Enflasyonun
Etkileri” konular›n› yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Hanehalk› iflgücü anketleri ile 2012 y›l› için afla¤›daki
bilgilerin topland›¤›n› varsayal›m. ‹flgücü, 28 milyon; is-
tihdam edilenler 25.7 milyon ve çal›flma ça¤›ndaki nü-
fus 44.5 milyon. Bu verileri kullanarak iflsizlik oran› ile
iflgücüne kat›l›m oran›n› hesaplay›n›z.
‹flgücü, istihdam edilenlerle iflsiz toplam›ndan olufltu¤u
için önce iflsiz say›s›n›, 28-25.7=2.3 milyon kifli olarak
buluruz. Daha sonra bu say›y› iflgücüne oranlay›p yüz
ile çarparak yüzde iflsizlik oran›n› buluruz. Yani
(2.3/28)*100=%8.21. 
‹flgücüne kat›l›m oran› ise iflgücünün kurumsal olma-
yan çal›flma ça¤›ndaki nüfusa oran›d›r. Buna göre iflgü-
cüne kat›l›m oran›, (28/44.5)*100=%62.9 veya yaklafl›k
olarak %63 olacakt›r.

S›ra Sizde 2

Bu, gerçek ya da ölçülen iflsizli¤in do¤al iflsizlik oran›n-
dan yüksek oldu¤u anlam›na gelir. Örne¤in, iflsizlik
oran› %10, do¤al oran %6 ise konjonktürel iflsizlik %4
demektir.

S›ra Sizde 3

‹flsizlik yard›mlar›n›n artmas›, rezervasyon e¤risini sa¤a
do¤ru kayd›r›r. Bu da ifl arama süresinin artmas›na ne-
den olur. Optimal ifl arama süresi uzad›kça iflsizlik ora-
n› da artar.

S›ra Sizde 4

Öncelikle ekonomide konjonktürel iflsizlik düzeyi %2
(%8-%6) olacakt›r. Okun yasas› gere¤i, iflsizlikteki do-
¤al üzerindeki her %1’lik art›fl ç›kt› aç›¤›n› (tam istih-
dam ç›kt› düzeyi ile gerçek ç›kt› düzeyi fark›) %2 art›ra-
ca¤› için gerçek ç›kt› düzeyi, tam istihdam ç›kt› düze-
yinden T400 milyon daha az olcakt›r.

S›ra Sizde 5

S›ra Sizde 6

Burada kastedilen talep çekiflli sürekli enflasyondur.

S›ra Sizde 7 

Hay›r. Sürekli enflayonun toplam arzdaki sürekli azal-
malar sonucu gerçekleflmesi için, ç›kt› azal›p iflsizlik ar-
tarken iflçilerin sürekli yüksek ücret almalar› gerekir.

S›ra Sizde 8 

Enflasyon beklenenden fazla ç›kt¤› için, sizin elde ede-
ce¤iniz reel faiz oran› (nominal faiz - enflasyon oran›)
%3 yerine %1 olur ve siz kaybedersiniz. Sizin kayb›n›z
bankan›n kazanc› olur. Çünkü beklenmedik enflasyon
nedeniyle daha düflük reel faiz öder. Bir anlamda siz-
den bankaya gelir transferi söz konusu olur.

S›ra Sizde 9 

Do¤al iflszlik oran›n› artmas›, hem k›sa dönem hem de
uzun dönem Phillips e¤rilerini sa¤a do¤ru kayd›r›r.
Zaten, k›sa dönem e¤risi bu oran sabit kabul edilerek
oluflturulur. 

S›ra Sizde 10

Bunun için tek bir geçerli k›sa dönem Phillps e¤risi ol-
mas› gerekir. Bu sayede politikac›lar, farkl› iflsizlik ve
enflasyon oran› bileflimlerini amaçlayabilir.

143 2 132 5
132 5

100 8 08. .
.

% .−
∗ =  olacaktır.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Konjonktürün tan›m›n› yapabilecek ve konjonktür gerçeklerini aç›klayabilecek,
Konjonktür teorilerinin temel bileflenlerini aç›klayabilecek,
Talep, arz ve hem talep hem de arz yönlü konjonktür teorilerini ve bunlar
aras›ndaki farkl›l›klar› aç›klayabilecek bilgi ve beceriler kazanacaks›n›z.

‹çindekiler

• Konjonktür 
• Konjonktürle Uyumlu De¤iflken
• Konjonktürle Z›t De¤iflken
• Arz fioklar›
• Talep fioklar›
• Dip
• Zirve
• Uyar›m ve Yay›lma Mekanizmas›

• Çarpan-H›zland›ran Modeli
• Etkin Ücret Hipotezi
• Keynesci Konjonktür Teorisi
• Parac› Konjonktür Toerisi
• Yeni Klasik Konjonktür Teorisi
• Reel Konjonktür Teorisi
• Yeni Keynesci Konjonktür Teorisi
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G‹R‹fi
Sanayi devriminden günümüze kadar dünya ekonomilerinin önemli ölçüde büyü-
dü¤ünü biliyoruz. Bu büyüme sayesinde bütün dünya ekonomilerinde önemli
dönüflümler yafland›¤› gibi, büyük ölçüde insano¤lunun yaflam standartlar› da ge-
liflti. Bununla birlikte baflta ABD ekonomisi olmak üzere bütün kapitalist ekono-
milerde, belirli süre söz konusu olan büyüme ve geniflleme dönemleri (kapitaliz-
min alt›n ça¤› olarak da adland›r›lan ‹kinci Dünya Savafl› sonras›ndan 1970’lerin
ortas›na kadar olan dönem) üretimin ve gelirin azald›¤› ve iflsizli¤in artt›¤› dönem-
lerle kesintiye u¤ram›flt›r. Bu olaylar baz› zamanlarda örne¤in, 2007 y›l›n›n sonla-
r›nda ABD’de bafllayan k›sa zamanda bütün dünyaya yay›lan ve hemen hemen
tüm dünya ekonomilerinde büyüme oranlar› ve geliri azaltan ve iflsizlik oranlar›-
n› önemli ölçüde art›ran küresel finansal krizde oldu¤u gibi çok y›k›c› ve uzun
dönemli olabilmektedir. Bununla birlikte iktisadi faaliyette bu tarz küçük veya bü-
yük çapl› azalmalar›n hemen ard›ndan yeniden bir büyüme süreci bafllamaktad›r.
‹flte iktisadi faaliyet düzeyinin uzunca bir süre genifllemesinin ard›ndan geçici bir
süre azalmas› ve arkas›ndan tekrar geniflleme sürecine girmesi konjonktür olarak
adland›r›lmaktad›r. 

KONJONKTÜRÜN TANIMI 
‹ktisatç›lar aras›ndaki yayg›n bir kan›ya göre, iktisatta denge gibi kavramlar›n aksi-
ne, konjonktür dalgalanmalar›n›n özünde tarihsel geliflmelere dayal› ampirik bir
olay vard›r. Abel ve Bernanke’nin vurguland›¤› gibi, ülkelerin sanayileflmeleriyle
ortaya ç›kan konjonktürel dalgalanmalar›n›, iktisatç›lar yaklafl›k bir as›rdan fazla bir
süredir incelemekte ve ölçmeye çal›flmaktad›rlar. Marx ve Engels 1848 tarihli Ko-
münist manifestolar›nda konjonktürü “ticari kriz” olarak adland›rm›fllard›r. 

Konjonktür iktisatç›lar taraf›ndan çeflitli flekillerde tan›mlanm›flt›r. Örne¤in, A.
Hansen konjonktürü: “Bir ekonomide istihdam, ç›kt› ve fiyat seviyesindeki dalga-
lanmalar” olarak tan›mlam›flt›r. Samuelson ve Nordhaus ise konjonktürü “2-10 y›l-
l›k dönem içerisinde ekonominin pek çok sektöründeki yayg›n geliflme veya geri-
lemeden dolay› toplam ulusal üretim, gelir ve istihdamda meydana gelen dalgalan-
malar” olarak tan›mlamaktad›rlar. Bugüne kadar yap›lm›fl en kapsaml› ve en yay-
g›n bir biçimde kullan›lan konjonktür tan›m› ise Arthur Burns ve Wesley Claire
Mitchell adl› iktisatç›lar taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu klasik tan›ma göre konjonktür,

Konjonktür



“... (iktisadi) faaliyetlerin a¤›rl›kl› olarak firmalar taraf›ndan organize edildi¤i ulus-

lar›n, toplam iktisadi faaliyetlerinde ortaya ç›kan bir dalgalanma türüdür. Bir kon-

jonktür dönemi, birçok iktisadi faaliyette ayn› zamanda gerçekleflen geniflleme, onu

izleyen durgunluk ve daralma ve bir sonraki konjonktürün geniflleme dönemiyle bir-

leflen bir canlanma döneminden oluflur. Dalgalanmalar periyodik de¤il, tekrarla-

nan de¤iflmelerdir, zaman olarak bir y›ldan on veya on iki y›la kadar de¤iflir.”

Bu tan›m›n iyi bir flekilde anlafl›labilmesi için tan›mda de¤inilen befl noktan›n
aç›klanmas›nda yarar vard›r. Bunlar,  toplam iktisadi faaliyet, gerileme ve daralma-
lar, efl hareketlilik, döngüsel ancak periyodik olmama ve devaml›l›kt›r. fiimdi bun-
lar› k›saca aç›klayal›m.

Toplam ‹ktisadi Faaliyet: Konjonktürü, reel Gayrisafi Milli Has›la (GSMH) gi-
bi tek bir de¤iflkendeki dalgalanmalar olarak de¤il, toplam ikisadi faaliyetteki dal-
galanmalar olarak alg›lamak gerekir. Her ne kadar reel GSMH toplam iktisadi fa-
aliyetin en yak›n ölçüsü olarak düflünülse de Burns ve Mitchell’e göre baflta istih-
dam ve finansal piyasa de¤iflkenleri olmak üzere iktisadi faaliyetin di¤er gösterge-
lerine de bakmak gerekir.

Geniflleme ve Daralma: fiekil 8.1, bir ekonominin normal büyüme trendinden
sadece geçici sapmalar olan tipik bir konjonktür dönemini göstermektedir.

fiekil 8.1’de yer alan normal büyüme trendi do¤rusu, toplam iktisadi faaliyetin
ortalama ya da normal denilen büyüme patikas›n› ortaya koymaktad›r. Toplam ik-
tisadi faaliyet e¤risi ise gerçek iktisadi faaliyet düzeyindeki inifl ve ç›k›fllar› vermek-
tedir. Bilindi¤i gibi ço¤u makroiktisadi de¤iflken trend denilen uzun dönemli art›fl
ya da azal›fl gösteren bir e¤ilime sahiptirler. Konjonktür de toplam iktisadi faaliyet-
teki dalgalanmalar ya da ekonominin trend de¤eri etraf›nda dalgalanmas› olarak
tan›mlan›r. ‹ktisadi faaliyetin azald›¤› döneme daralma veya durgunluk (resesyon)
denir. Durgunluk döneminde reel GSY‹H en az birbirini izleyen iki çeyrekte aza-
l›r. E¤er durgunluk ciddi ise buna depresyon denir. ‹ktisadi faaliyet hacmi daral-
man›n en düflük noktas› olan dip noktas›nda minumum de¤erine ulaflt›ktan sonra
artmaya bafllar. ‹ktisadi faaliyet düzeyinin canland›¤› döneme ise geniflleme veya
refah dönemi dönemi ad› verilir. ‹ktisadi faaliyet hacmi geniflleme döneminin en
üst noktas› olan zirve noktas›na ulaflt›ktan sonra azalmaya bafllar. Bir dip noktas›n-
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dan di¤erine veya bir zirve noktas›ndan di¤erine biçiminde ölçülen ve bir iyileflme
döneminin izledi¤i iktisadi faaliyet düzeyindeki azalma süreci konjonktür olarak
tan›mlan›r. Bir konjoktür dönemindeki dip ve zirve noktalar›na dönme noktalar›
denir. Bu dönme noktalar›n›n belirlenmesi konjonktür araflt›rmalar›n›n en önemli
amaçlar›ndan birisidir. 

fiekil 8.1, yukar›da da belirtti¤imiz gibi, konjonktürel dalgalanmalar›n, ekonominin
normal büyüme trendinden sadece geçici sapmalar› içere¤ini ancak bu süreçte ortaya
ç›kabilecek ç›kt› kay›p ya da kazançlar›n›n sürekli olabilece¤ini de ifade etmektedir.

Efl hareketlilik: Konjonktür bir ekonominin sadece birkaç sektöründe veya
birkaç de¤iflkeninde ortaya ç›kmaz. Aksine geniflleme veya daralmalar çok say›da
iktisadi faaliyette hemen hemen ayn› zamanda ortaya ç›kar. Her ne kadar bir eko-
nomide baz› sektörlerin konjonktürel dalgalanmalardan etkilenme dereceleri fark-
l›l›klar gösterse de sektörlerin hemen hemen hepsinde ç›kt› ve istihdam durgunluk
dönemlerinde düflme, geniflleme dönemlerinde ise artma e¤ilimindedir. Ç›kt› ve is-
tihdam d›fl›nda, fiyatlar, verimlilik, yat›r›m ve kamu harcamalar› gibi çok say›da ik-
tisadi de¤iflken,  bir konjonktür döneminde düzenli ve kestirilebilir de¤iflim yap›la-
r›na sahiptir. Zaten konjonktürün en temel özelli¤inden birisi, ç›kt›, fiyatlar, iflletme
kârlar› ve farkl› parasal büyüklüklerin sistematik bir biçimde birlikte hareket etme-
leridir. ‹flte bir konjonktür döneminde de¤iflkenlerin önceden kestirilebilir bir bi-
çimde birlikte de¤iflme e¤ilimine efl hareketlilik veya ‘birlikte de¤iflim’ denir.

Döngüsel Ancak Periyodik Olmama: Konjonktürel dalgalanmalar düzenli ve
tahmin edilebilir zaman aral›klar›nda ortaya ç›kmazlar ve önceden belli veya sabit
bir zaman süresinde sona ermezler. Buna karfl›l›k konjonktürel dalgalanmalar yi-
nelenen dalgalanmalard›r. Yani konjonktürün daralma-dip-geniflleme-zirve biçi-
mindeki standart yap›s› endüstriyel ekonomilerde tekrar tekrar görülebilir. 

Devaml›l›k: Öngörülmesi oldukça zor olan bir tam konjonktür dönemi, yakla-
fl›k bir y›ldan on y›la kadar yay›labilen bir süreyi kapsayabilir. Genel olarak genifl-
lemeler, on ile yüz sekiz ay aras›nda bir süreyi kapsarken daralmalar yedi ile alt-
m›fl befl ay aras›nda de¤iflmektedir. Bir ekonomi durgunluk sürecine girdi¤inde,
ekonomideki daralma, bir y›l veya daha fazla olmak üzere, belli bir süre devam
eder. Benzer flekilde geniflleme dönemi hemen sona ermez, yeni geniflleme dö-
nemleri ile devam eder. ‹flte iktisadi faaliyetlerdeki daralmalar›n yeni daralmalarla
veya büyümenin daha da artarak devam etmesi durumuna devaml›l›k denir.

Efl hareketlilik nedir? Hangi de¤iflkenlerde böyle bir hareketi öngörebilirisiniz?

‹KT‹SAD‹ DE⁄‹fiKENLER‹N KONJONKTÜREL 
DAVRANIfiLARI 
Konjonktür dönemi boyunca önemli makroiktisadi de¤iflkenlerin, toplam iktisadi
faaliyete göre nas›l bir de¤iflim gösterdi¤inin belirlenmesi, yani konjonktür gerçek-
lerinin ortaya ç›kar›lmas›, hem bir ekonominin durmunun de¤erlendirilmesi hem
de iktisadi verilerin yorumlanmas› aç›s›ndan önemlidir. Ayr›ca bu gerçekler kon-
jonktür teorileri gelifltirilirken de yo¤un biçimde kullan›l›r. Çünkü konjonktür te-
orileri de¤erlendirilirken genellikle bu teorilerin konjonktür gerçeklerini aç›klama-
daki baflar›lar›na bak›l›r.  Bu nedenle bir konjonktür teorisinin baflar›l› say›labilme-
si için sadece ç›kt› ve istihdam gibi birkaç tane iktisadi de¤iflkenin konjonktürel
davran›fllar›n› aç›klamas› de¤il aksine çok say›da önemli makroiktisadi de¤iflkenin
konjonktür döneminde nas›l de¤iflti¤ini aç›klamas› gerekir.
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Konjonktür gerçekleri belirlenirken makroiktisadi de¤iflkenlerin konjonktürel
davran›fllar› ile ilgili iki özelli¤ine bak›l›r. Bunlardan ilki, makroiktisadi de¤iflkenin
toplam iktisadi faaliyet düzeyindeki de¤iflmeye göre nas›l de¤iflti¤idir. E¤er bir ik-
tisadi de¤iflken, iktisadi faaliyet düzeyiyle ayn› yönde hareket ediyorsa yani daral-
ma dönemlerinde azal›p, geniflleme dönemlerinde art›yorsa o de¤iflkene konjonk-
türle ayn› yönde de¤iflen de¤iflken veya konjonktürle uyumlu de¤iflken denir. Bu-
na karfl›l›k, e¤er iktisadi de¤iflken toplam iktisadi faaliyet düzeyiyle ters yönde de-
¤ifliyorsa yani daralma dönemlerinde art›p, geniflleme dönemlerinde azal›yorsa o
de¤iflkene konjonktürle z›t yönde de¤iflen de¤iflken denir. E¤er de¤iflken konjonk-
türle ne ayn› ne de ters yönde de¤iflim göstermiyorsa o de¤iflkene de konjonktür-
den ba¤›ms›z ya da konjonktürel olmayan (acyclical) de¤iflken denir. 

‹kincisi ise de¤iflkenin dönme noktalar›n›n, konjonktürün dönme noktalar›na,
yani dip ve zirve noktalar›na oranla zamanlamas›d›r. Buna göre de¤iflkenler, öncü
de¤iflken, takipçi de¤iflken ve efl anl› de¤iflkenler olarak adland›r›l›r. E¤er bir de-
¤iflken, toplam iktisadi faaliyet düzeyinden önce de¤iflme e¤iliminde ise o de¤ifl-
ken öncü de¤iflkendir. Bir baflka deyiflle öncü de¤iflken dip ve zirve noktalar›na,
toplam iktisadi faaliyetten önce ulafl›r. Buna karfl›l›k, e¤er bir de¤iflken, dip ve zir-
velerine toplam iktisadi faaliyetten sonra ulafl›yorsa o de¤iflkene takipçi de¤iflken
denir. Nihayet, e¤er bir de¤iflkenin dip ve zirve noktalar› konjonktürün dip ve zir-
ve noktalar› ile ayn› zamanda gerçeklefliyorsa o de¤iflkene efl anl› de¤iflken denir.  

Bu tan›mlamalar› temel alarak baz› önemli makroiktisadi de¤iflkenleri inceledi-
¤imizde flu genel yarg›lara ulaflabiliriz:

i. Üretim düzeyi, toplam iktisadi faaliyet düzeyinin en temel göstergesi oldu-
¤u için, dip ve zirve noktalar›na, toplam iktisadi faaliyetle ayn› zamanda ula-
fl›r. Bu nedenle konjonktürle uyumlu ve efl anl› de¤iflkendir. Her türlü üre-
timin durgunluk dönemlerinde azalmas›n› ve geniflleme dönemlerinde azal-
mas›n› bekleriz. Bununla birlikte, üretimin konjonktüre olan duyarl›l›¤› sek-
törden sektöre farkl›l›k gösterir. Örne¤in, buzdolab›, bulafl›k ve çamafl›r ma-
kinas› gibi dayan›kl› tüketim mallar› üreten sektörler veya sermaye mallar›
üreten sektörlerin üretimleri konjonktüre daha güçlü tepki verirler. Buna
karfl›l›k dayan›ks›z tüketim mallar› üreten sektörlerle hizmet sektörlerin üre-
timleri konjonktürel dalgalanmalardan daha az etkilenir.

ii. Harcama bileflenlerinin konjoktüre karfl› duyarl›l›k dereceleri de ayn› üre-
timde gibi, mal›n dayan›kl› mal olup olmamas›na göre de¤iflir. Buna göre,
yat›r›m harcamalar› a¤›rl›kl› olarak dayan›kl› mallara yap›lan harcamalar ol-
du¤u için güçlü bir biçimde konjonktürle uyum gösterir. Yani konjonktürle
ayn› yönde de¤iflir. Buna karfl›l›k dayan›ks›z tüketim mallar› ile hizmetlere
yap›lan harcamalar ise yat›r›m harcamalar›na oranla konjonktürel dalgalan-
malara daha az duyarl›d›r. 

iii. Emek piyasas› da bir ekonomideki toplam iktisadi faaliyetteki dagalanma-
lardan önemli ölçüde etkilenir. Durgunluk dönemlerinde istihdam ya ya-
vafl artar ya da azal›r. Baz› iflçiler iflini kaybeder ve ifl bulmak güçleflir. Bu
nedenle istihdam konjonktürle ayn› yönde de¤iflen bir de¤iflkendir ve
konjonktürle de çak›fl›r. Buna karfl›l›k iflsizlik ise güçlü bir konjonktür kar-
fl›t› yap› izler çünkü ekonominin daralma dönemlerinde h›zla artarken ge-
niflleme dönemlerinde azal›r. Bu de¤iflkenin konjonktüre göre zamanla-
mas› s›n›fland›r›lmam›flt›r.
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iv. Emek piyasas› ile ilgili önemli de¤iflkenlerden biri olan ortalama emek veri-
mi, iflçi bafl›na ç›kt› miktar›n› verir. Bu de¤iflkenin konjonktürle uyumlu bir
yap›s› vard›r. Ekonominin geniflleme dönemlerinde ortalama emek verimi,
durgunluk dönemlerine oranla daha yüksektir. Her ne kadar konjonktüre
oranla zamanlamas› konusunda aç›k bir tan›mlama yap›lmasa da de¤iflkenin
öncü de¤iflken olma yap›s› vard›r. 
Bir di¤er önemli emek piyasas› de¤iflkeni ise reel ücrettir. Reel ücret de¤ifl-
keni konjonktür çal›flmalar›nda kullan›lan en kritik de¤iflkenlerden birisidir.
Çünkü hem emek arz› hem de emek talebinin en önemli belirleyicisi konu-
mundad›r. Reel ücret konjonktürle uyumlu ancak konjonktüre olan duyarl›-
l›¤› az olan bir de¤iflkendir.

v. Para arz› konjonktüre karfl› de¤iflimi tart›flmal› olan de¤iflkenlerden birisidir.
Ünlü parac› iktisatç› Milton Friedman’a göre, para arz› konjonktürle uyumlu
ve öncü de¤iflkendir. Para arz›n›n aksine enflasyonun konjonktüre karfl›
davran›fl› daha aç›k konjonktürle uyumlu bir flekilde de¤iflmektedir. Ama
konjonktürdeki de¤iflmelere belirli bir zaman gecikme ile uyum ekonomi-
nin geniflleme dönemlerinde artma e¤iliminde iken zirve noktas›na kon-
jonktürden sonra ulafl›r. Ayr›ca, konjonktür dip noktas›na ulaflt›ktan belli sü-
re geçinceye kadar da düflme e¤ilimi gösterir. 

vi. Nihayet, konjonktürel dalgalanmalara duyarl› bir baflka iktisadi de¤iflken
grubu da finansal de¤iflkenlerdir. Bunlar içerisinde hisse senedi fiyatlar›
ekonominin geniflleme dönemlerinde genellikle artt›¤› için konjoktürle
uyumlu olarak adland›r›l›r. Buna karfl›l›k, ekonomi durgunlu¤a girmeden
önce genellikle düflme e¤iliminde olduklar› için öncü de¤iflken olarak ad-
land›r›l›rlar. Bir baflka finansal de¤iflken olan nominal faiz oranlar› ise yine
konjonktürle uyumlu ancak konjonktürdeki de¤iflmelere belli bir gecikme
ile tepki gösterir. Nominal faiz oranlar›n›n aksine, reel faiz oranlar›n›n aç›k
belli bir konjonktürel yap›s›ndan söz etmek mümkün de¤ildir. Bununla bir-
likte, de¤iflkenin aç›k bir konjonktürel yap› izlememesi, konjonktürel dal-
galanmalar boyunca bu de¤iflkendeki de¤iflmelerin önemli olmad›¤› biçi-
minde de¤erlendirilmemelidir. Çünkü reel faiz oranlar›n›n istikrars›zl›¤›,
konjonktürel dalgalanmalar›n farkl› nedenlerle olufltu¤unu ve bu farkl› ne-
denlerin reel faiz oran› üzerinde farkl› etkilere sahip oldu¤u biçiminde de
yorumlanabilir.

Tablo 8.1’de önemli makroiktisadi de¤iflkenlerin konjonktürel yap›lar› özetlen-
mifltir.

E¤er Türkiye ekonomisinin bir durgunlu¤a girece¤ini bekliyorsan›z, izleyen birkaç çeyrek
boyunca, üretim, yat›r›m ve reel ücret gibi de¤iflkenlerin nas›l de¤iflece¤ini beklersiniz?
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KONJONKTÜR TEOR‹LER‹
Konjonktür teorilerini talep yönlü (Keynesci, Parac› ve Yeni Klasik yaklafl›m) ) arz
yönlü (Reel Konjonktür Teorisi) ve hem talep hem de arz yönlü (Yeni Keynesci ‹k-
tisat) teoriler olarak üçe ay›rarak inceleyece¤iz. Ancak bu teorileri daha iyi anlaya-
bilmeniz ve özellikle aralar›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar› ortaya koyabilmeniz
için, bu teorilerde olmas› gereken temel bileflenler ile bu teorilerin ayr›flmas›na yo-
laçan temel tart›flma alanlar›n›n aç›klanmas›nda yarar vard›r.

Konjonktür teorileri ve özellikle bu teoriler aras›ndaki temel farkl›l›klar› iyi anlayabilme-
iz için, kitab›n›z›n daha önceki ünitelerinde anlat›lan toplam talep (AD)-toplam arz (AS)
modelini yeniden gözden geçirmeniz yararl› olacakt›r. ‹lgili ünitelerde de de¤inildi¤i gibi,
AD-AS modelinin üç bilefleni vard›r. Bunlar, toplam talep e¤risi, k›sa-dönem toplam arz
e¤risi ve uzun-dönem toplam arz e¤risidir. 

Konjonktür Teorilerinin Temel Bileflenleri
Genelde konjonktür teorilerinin iki temel bilefleni oldu¤unu söylemek mümkün-
dür. Bu bileflenlerden ilki, savafl, yeni icatlar, tar›msal üretimde hasattan kaynakla-
nan azalmalar ve yeni bir vergi yasas›n›n kabulünden yeni bir altyap› yat›r›m prog-
ram›n›n bafllat›lmas› ve merkez bankas›n›n s›k› para politikas› arac›l›¤›yla enflas-
yonla mücadele karar›na kadar birçok konudaki hükümet politiklar›nda de¤iflme-
ler gibi ekonomi üzerinde önemli etkileri olan etkenlerin türlerinin belirlenmesidir.
‹ktisatç›lar bu güçleri flok olarak tan›mlamaktad›rlar. Konjonktürel dalgalanmalara
neden olan bu floklar ayn› zamanda konjonktür analizlerinde uyar›m kayna¤› (im-
pulse) olarak da adland›r›lmaktad›r. Bu anlamda ekonomiyi etkileyen ve konjonk-

De¤iflken De¤iflme Yönü De¤iflme Zaman›

Üretim

Sanayi Üretimi
Konjonktürle uyumlu Çak›flan

Harcama

Tüketim

Sabit sermaye yat›r›m›

Konut yat›r›m›

Stok yat›r›m›

Kamu harcamalar›

Konjonktürle uyumlu

Konjonktürle uyumlu

Konjonktürle uyumlu

Konjonktürle uyumlu

Konjonktürle uyumlu

Çak›flan

Çak›flan

Öncü

Öncü

-

Emek Piyas› de¤iflkenleri

‹stihdam

‹flsizlik

Ortalama emek verimi

Reel ücret

Konjonktürle uyumlu

Konjonktürle z›t

Konjonktürle uyumlu

Konjonktürle uyumlu

Çak›flan

Belli de¤il

Öncü

-

Para arz› ve enflasyon

Para arz›

Enflasyon
Konjonktürle uyumlu

Konjonktürle uyumlu

Öncü

Gecikmeli

Finansal De¤iflkenler

Hisse senedi fiyatlar›

Nominal faiz oran›

Reel faiz oran›

Konjonktürle uyumlu

Konjonktürle uyumlu

Konjonktürden ba¤›ms›z

Öncü

Gecikmeli

-
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Tablo 8.1
Önemli Makro
‹ktisadi
De¤iflkenlerin
Konjonktürel
Davran›fllar›

Kaynak: Abel ve
Bernanke (2005, s.
290).
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türel dalgalanmalara neden olan iki tür flokdan (uyar›m kayna¤›ndan) bahsedebi-
liriz. Bunlar arz ve talep floklar›d›r. Arz floklar› do¤rudan do¤ruya ekonominin üre-
tim yönünü etkiler. Bu tür floklar aras›nda, teknolojideki geliflme, iklim de¤iflmele-
ri, do¤al afetler, yeni do¤al kaynak bulunmas› veya girdi olarak kullan›lan önemli
bir ham maddeye sahip ülke aç›s›ndan, örne¤in ham petrol, o ham maddenin dün-
ya fiyat›ndaki art›fl say›labilir. Baz› durumlarda, nominal ücretlerdeki de¤iflmeler
de bir arz floku olarak düflünülebilir. Talep floklar› ise ekonominin talep yönünü
etkileyen politika floklar› ve özel talep floklar› diye ikiye ayr›l›r. Politika floklar›,
makroiktisadi otoritelerin kararlar›ndan kaynaklan›r. Bu floklar, para arz›ndaki de-
¤iflmeler ile döviz kuru ve maliye politikas› de¤iflmelerini içerir. Özel talep floklar›
ise ço¤unlukla ekonominin gelece¤i ile beklentilerdeki de¤iflmeler sonucu tüketim
veya yat›r›m harcamalar›ndaki de¤iflmelerden kaynaklan›r. Üç flok durumunda da
floklar belli bir ülkede kaynaklanabilir ve uluslararas› ticaret ve finansal ba¤lant›lar
nedeniyle di¤er ülkelere yay›labilir. 2007 y›l›n›n sonlar›nda ABD’de bafllayan finan-
sal krizin, tüm dünya ekonomilerini etkilemesi gibi.

Önceden kestirilememe özelli¤ine sahip floklar›n ç›kt› ve ç›kt›n›n bileflenleri
üzerinde dinamik yani zamana yay›lan etkileri vard›r. Bu dinamik etkilere flokun
yay›lma mekanizmas› denmektedir. fioklar›n yay›lma mekanizmalar› birbirinden
farkl›d›r. Baz› floklar›n etkileri bafllang›çta fazla iken zamanla azabilir veya flokun
etkileri bir süre art›p daha sonra azal›p ve sonunda tamamen yok olabilir. Örne-
¤in, para arz›ndaki bir art›fl›n ç›kt› üzerindeki etkisinin alt› ile dokuz ay aras›nda
zirve yapt›¤›n› ve fiyatlar›n para arz›ndaki art›flla oransal artmas› ile daha sonra ya-
vaflça azald›¤›n› birçok ekonomide gözlemek mümkün olmufltur.  Baz› floklar›n ise
uzun dönemde de etkiler yaratt›¤›n› söylemek mümkündür. Örne¤in, petrol fiyat-
lar›ndaki sürekli de¤iflmeler toplam arz üzerinde sürekli bir etkiye sahiptir. 

fioklar›n yay›lma mekanizmalar› konjonktür teorisyenleri aras›nda anlaflmazl›k
kayna¤› olmaktad›r. Burada tart›fl›lan en önemli konu, konjonktürel dalgalanmala-
r›n, piyasalar›n tam rekabet koflullar›nda iflledi¤i, esnek fiyatlar›n ve faydas›n› mak-
simize, maliyetlerini minimize etmeye çal›flan iktisadi birimlerin oldu¤u ekonomi-
lerde ortaya ç›k›p ç›kmayaca¤› ile konjonktürel dalgalanmalar›n ekonominin tam
rekabet koflullar›ndan önemli sapmalara neden olup olmayaca¤›d›r. Keynesci ikti-
satç›lara göre, ekonomide ücret ve fiyatlar›n kat› olmas›na, yani tamamen esnek ol-
mamas›na neden olan baz› rekabetçi olmayan yap›lar konjonktürtün yay›lma meka-
nizmas›n›n merkezinde yer al›r. Aralar›nda Yeni Klasik ve Reel Konjonktür teoris-
yenlerinin de oldu¤u klasik gelenekteki iktisatç›lar rekabetçi ekonomilerin de belli
tür floklardan sonra konjonktürel dalgalanma yaratabileceklerini göstermifllerdir.

Konjonktür teorilerinin ikinci bilefleni ise ekonominin farkl› floklara nas›l tepki
gösterdi¤ini aç›klamaya çal›flan modeldir. Burada sözünü etti¤imiz model, ç›kt›, is-
tihdam ve fiyatlar gibi önemli makroiktisadi de¤iflkenlerin, iktisadi floklara nas›l
tepki verdi¤ini tan›mlar. E¤er ekonomiyi altyap›s› oldukça bozuk flehirleraras› bir
yolda gitmeye çal›flan bir otomobile benzetirsek floklar› da bu yoldaki çukur ve
tümsekler olarak düflünebiliriz. Bu durumda model ise yoldaki bu bozukluklar›n
yolcular› rahats›z etmesini önlemek için gelifltirilen, lastik ve amortisör gibi otomo-
bilin bileflenleri olarak düflünülebilir. Örne¤in, Klasik ‹ktisatç›lar’›n konjonktürel
dalgalanmalar› aç›klarken tercih ettikleri model, IS-LM modelinin piyasalar›n te-
mizlendi¤ini varsayan biçimidir.

Sizce bir konjonktür teorisinin kaç bilefleni vard›r? Aç›klay›n›z.
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‹ktisadi Dalgalanmalar›n Kaynaklar›
Makroiktisatç›lar iktisadi olaylar› yorumlarken genellikle iki konuda ayr›fl›rlar. ‹k-
tisatç›lar›n ayr›flt›¤› ilk konu, toplam arz (AS) e¤risinin biçimi ile ilgilidir. Bu kap-
samda AS e¤risinin düfley eksene paralel mi yoksa yatay eksene paralel mi ya da
artan e¤ilmi olup olmad›¤› tart›fl›lmaktad›r. ‹kinci ayr›flma konusu ise ekonomiyi
etkileyen farkl› floklar›n hangisinin nispeten daha etkili oldu¤udur. Bu kapsamda
talep yönlü floklar ile arz yönlü floklar›n nispi önemleri tart›fl›lmaktad›r. Ne yaz›k
ki makroiktisatç›lar aras›nda bu konularda görüfl birli¤i oldu¤unu söylemek müm-
kün de¤ildir. 

Genel makroiktisadi düflünce okullar›n›, makroiktisad›n bu iki boyutunu temel
alarak s›nfland›rabiliriz. Klasik gelenekteki iktisatç›lar, AS e¤risinin düfley eksene
paralel oldu¤unu kabul ederler. Milton Friedman önderli¤indeki parac› iktisatç›lar
olarak adland›r›lan bir grup klasik iktisatç›, ekonomiyi etkileyen floklar›n ço¤unun
talep yönü oldu¤unu ve merkez bankas›n›n istikrars›z para poltikas› uygulamala-
r›ndan kaynakland›¤›n› iddia etmektedirler. Robert Lucas ve Robert Barro gibi ik-
tisatç›lar›n bafl›n› çekti¤i Yeni Klasik ‹ktisatç› denilen grup da (bu iktisatç›lara ras-
yonel beklentiler teorisyenleri de denmektedir.) makroiktisadi floklar›n ana kayna-
¤›n›n parasal istikrars›zl›k oldu¤una vurgu yapmaktad›rlar. Klasik gelenekteki bir
di¤er iktisatç› grubu olan Reel Konjonktür (RBC) Teorisine göre ise ekonomiyi et-
kileyen ana floklar teknolojik floklard›r ve arz yönlüdürler. 

Bunlara karfl›l›k, Keynes ve Keynes’i izleyen iktisatç›lara göre ise AS e¤risi po-
zitif e¤imli bir e¤ridir ve floklar›n kayna¤› ise AD’deki istikrars›zl›klard›r. Bu iktisat-
ç›lara göre, AD’deki istikrars›zl›k, temelde iflletmelerin yat›r›m taleplerinde de¤ifl-
meler yaratan, yatr›mc› güvenindeki de¤iflmeler sonucu oluflan özel piyasalardaki
floklardan kaynaklan›r. Keynes ve Keynesci iktisatç›lar talep floklar› üzerinde çok
fazla yo¤unlaflt›klar› için, bu özel talep kaynakl› olumsuzluklar› gidermek için ak-
tif bütçe ve para politikalar› önermektedirler. Bununla birlikte, yine Keynesci ge-
lenekte olan ancak iktisattaki rasyonel beklentiler gibi yeni analiz tekniklerini kul-
lanan Yeni Keynesci denilen iktisatç›lar ise Keynes’in arz e¤risi ile ilgili varsay›m-
lar›n› kabul etmekle beraber, ekonomiyi etkileyen floklar›n hem arz yönlü hem de
talep yönlü olabilece¤ini kabul etmektedirler. Tablo 8.2’de farkl› iktisadi düflünce
okullar›n›n iktisadi dalgalanmalar›n kaynaklar› ile ilgili görüflleri ve AS e¤risi ile il-
gili varsay›mlar› yeralmaktad›r.

‹ktisatç›lar iktisadi olaylar› youmlarken hangi konularda anlaflmazl›k gösterirler?

TOPLAM ARZ E⁄R‹S‹ ‹LE ‹LG‹L‹ 

VARSAYIM

Düfley Artan E¤imli

fiOKLARIN 

KAYNA⁄I

Talep Yönlü
Klasik Keynes

Parac›lar Yeni Keynesciler

Arz Yönlü
Reel Konjonktür 

Teoricileri
Yeni Keynesciler
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Tablo 8.2
‹ktisadi
Dalgalanmalar›n
Kaynaklar› ve
Toplam Arz E¤risi ile
‹lgili Varsay›mlar

Kaynak: 
Sachs ve Larrain
(1993, s. 71).
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Talep Yönlü Konjonktür Teorileri
Ekonomiyi etkileyen ve konjonktürel dalgalanma yaratan floklar›n talep yönlü oldu-
¤unu varsayan ve buna göre konjonktür analizi yapan üç teori vard›r. Bunlar, Key-
nesci teori, Parac› teori ve Yeni Klasik teoridir. fiimdi bunlar› s›ras›yla inceleyelim.

Keynesci Konjonktür Teorisi
Keynesci konjonktür teorilerinin temelini “Genel Teori” oluflturmaktad›r. Keynesci
konjonktür teorisini incelemeden önce, Keynesci teorinin Klasik teoriden ayr›ld›¤›
önemli noktalara de¤inmek faydal› olacakt›r. Klasik teoride milli gelir üretim tek-
nolojisinin bir fonksiyonu olarak ifllev görmesine karfl›n, Keynesci teoride toplam
talebin bir fonksiyonu olarak kabul görmektedir. Di¤er önemli bir fark para arz›-
n›n, Keynesci teoride üretim düzeyini ve fiyatlar› de¤il faiz oran›n› belirlemesidir.
Üçüncü önemli bir fark da ücretlerin ve fiyatlar›n esnek oldu¤u varsay›m›n›n Key-
nesci teoride geçerlili¤ini yitirmesidir.

Bu üç önemli fark sonunda ortaya ç›kan Keynesci teorinin ana felsefesi de flu
flekilde özetlenebilir: Ekonomi, genellikle eksik istihdam seviyesinde dengededir.
Para, ekonomik faaliyetin yönünü ve seviyesini belirleyen aktif bir unsurdur ve bu
etkisini faiz oranlar› arac›l›¤› ile yapmaktad›r.

Keynesci konjonktür teorisi iktisadi dalgalanmalar› yaratan ana uyar›m kayna¤›-
n›n, yat›r›m harcamalar› oldu¤unu savunur. Keynes’in bizzat kendisi, yat›r›m karar-
lar›n›n, yat›r›mc›lar›n gelecekteki karl›l›¤› hakk›ndaki beklentilere ba¤l› oldu¤unu
ancak bu beklentilerin istikrarl› olmad›¤›n› iddia etmifltir. Keynes belkentilerdeki bu
oynakl›¤›, yat›r›mlar›n giriflimcilerin ‘hayvani güdülerine’, yani onlar›n gelecekle il-
gili iyimserlik veya kötümserliklerine, ba¤l› oldu¤unu söyleyerek tan›mlam›flt›r.

Keynes, giriflimcilerin gelecek hakk›ndaki iyimserlik veya kötümserliklerinin,
yani hayvansal güdülerindeki de¤iflmelerin, neden oldu¤u yat›r›mlardaki dalgalan-
malar›n, toplam talebi ve dolay›s›yla toplam ç›kt›y› de¤ifltirece¤ini varsaym›flt›r.
Çünkü nominal ücretlerin kat› oldu¤u kabul edildi¤inde, yani toplam talep de¤ifl-
meleri karfl›s›nda nominal ücretlerin de¤iflmedi¤i durumda, toplam talepteki dalga-
lanmalar, sadece fiyatlar› de¤il ayn› zamanda ç›kt›y› da etkiler. Dolay›s›yla kon-
jonktürel dalgalanmalar›n ana kayna¤› olarak toplam talep floklar›n› göstermek
mümkündür. 

Keynesci teoride, beklenen kâr ve sat›fllardaki de¤iflim sonucu yat›r›mlar›n de-
¤iflmesiyle dalgalanmalar bafllar. Bu dalgalanma mekanizmas›n›n iki anahtar unsu-
ru vard›r. Bunlardan ilki, yat›r›mlardaki de¤iflmeyle bafllayan de¤iflmenin çarpan
etkisi yaratmas›d›r. Yat›r›mlardaki de¤iflme, toplam harcama, reel Gayrisafi Yurt içi
Has›la (GSY‹H) ve harcanabilir geliri de¤ifltirir. Harcanabilir gelirdeki de¤iflim ise
tüketim harcamalar›n› de¤ifltirir ve toplam talep, çarpan kat say›s› ile yat›r›mlarda-
ki art›fl›n çarp›m› kadar artar. 

Keynesci dalgalanma mekanizmas›n›n ikinci anahtar unsuru, toplam arz›n top-
lam talep de¤iflmelerine tepkisidir. Bilindi¤i gibi Keynesci teoride k›sa dönem top-
lam arz e¤risi (SRAS), yatay eksene paralel bir do¤ru biçimindedir. Bu nedenle
toplam talepteki de¤iflmeler, fiyat düzeyini etkilemeksizin, reel GSY‹H’n›n artma-
s›na neden olur. K›sa dönemde nominal ücretlerin sabit veya yap›flkan oldu¤u var-
say›ld›¤› için SRAS e¤risinin pozisyonunda bir de¤iflme olmaz.

Ancak otonom yat›r›mdaki bir art›fl tek bafl›na yukar›da özetlemeye çal›flt›¤›m›z
dalgalanmalar› yaratamaz. Burada aç›klamaya çal›flt›¤›m›z çarpan süreci, sadece
otonom yat›r›m art›fl› sonucu ç›kt›da ortaya ç›kan art›fl› gösterir. Kald› ki çarpan sü-
reci düzgün ifller ve dalgalanmalara neden olmaz. Bu nedenle yat›r›m art›fl› sonu-
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cu konjonktürel dalgalanmalar›n oluflabilmesi için ek baz› yay›lma mekanizmalar›-
n›n devreye girmesi gerekir. Bu ek yay›lma mekanizmas› da Lloyd Meltzer taraf›n-
dan ortaya at›lan envanter yat›r›mlar›ndaki de¤iflmedir. Bu flekilde envanter yat›-
r›mlar›ndaki de¤iflmeler, sabit yat›r›mlarla konjonktürel dalgalanmalar aras›ndaki
ba¤lant›y› kurar. 

Keynesci konjonktür teorisinde konjonktürel dalgalanmalar›n uyar›m kayna¤› nedir?

Envanter Yat›r›mlar› ve Konjonktür Dalgalanmalar›
‹flletmeler envanter politikalar›n›, üretim ve sat›fl stratejilerinin bir parças› olarak al-
g›larlar. Ürünlerinin talebindeki beklenmeyen bir art›fl›, üretimlerinde beklenme-
yen bir art›fl ve envanterlerinde beklenmeyen bir azal›flla karfl›lamaya çal›fl›rlar.
Tersine talepteki bir azalmada ise üretimde beklenmedik bir düflüfl ve envanter
stoklar›nda da beklenmedik bir art›fl yapmak durumunda kal›rlar.

‹flletmeler normalde belli bir envanter düzeyi tutmak istedikleri için, envanter
stoklar›ndaki planlanmayan art›fl veya azal›fla üretimlerini uydurmaya çal›fl›rlar. Ör-
ne¤in beklenmeyen bir durgunluk durumunda, iflletme envanterlerini (stoklar›n›)
planlanmayan bir biçimde artt›rmas›, iflletmenin üretimi düflürmesine neden olur.

Stoklarla ilgili bu tür firma davran›fllar› Meltzer modelinin gösterdi¤i gibi kon-
jonktürel dalgalanma yaratma potansiyeline sahiptir. Bunun nas›l gerçekleflti¤ini
görmek için devletin olmad›¤› çok basit bir durumu ele alal›m. Bu durumda, ç›kt›
(Q), tüketicilere sat›fllar (Qu) , stoklar (Qs) ve stok d›fl› yat›r›mlar, otonom yat›r›m-
lar (I0) için kullan›l›r: 

Q = Qu + Qs + I0 (1)

Tüketicilere satma amac›yla yap›lan üretim Qu içinde bulundu¤umuz dönemin
beklenen sat›fllar›na ba¤l›d›r. E¤er içinde bulundu¤umuz dönemdeki (yani t döne-
mindeki) beklenen sat›fllar›n, geçen y›l gerçekleflen sat›fllara eflit oldu¤unu, yani
beklentilerin statik oldu¤unu varsayarsak, sat›fllar bu durumda geçen y›lki tüketim
düzeyine eflit olacakt›r. E¤er, tüketimin gelire oran› b’ye ve gelir de bu basit mo-
delde ç›kt›ya eflit olursa geçen dönemdeki sat›fllar Ct-1 = bQt-1 olur. Bu nedenle Qu
beklenen sat›fllara ve bu durumda bir önceki dönem (t-1) gerçekleflen sat›fllara
ba¤l› olaca¤› için;

Qu = bQt-1 (2)

olur. 
Firma belirli bir düzeyde stok tutmak istemektedir. Sat›fllar beklenenden daha

yüksek olursa firman›n stoklar› azalacak çünkü firmalar artan sat›fllar› mevcut üre-
timle de¤il stoklarla karfl›lamaya çal›flacaklard›r. Buna karfl›l›k, sat›fllar beklenen-
den azsa firman›n stoklar› artacakt›r. t-1 dönemi için beklenmeyen stok de¤iflme-
si, gerçekleflen sat›fllar, bQt-1, ile beklenen sat›fllar, bQt-2, fark›na eflit olacakt›r. Ca-
ri dönemde ise yani t döneminde, firma stoklar›ndaki beklenmeyen azal›fl› karfl›la-
mak için üretimini ona göre ayarlayacakt›r. Bu yüzden,

Qs = bQt-1 - bQt-2 (3)

olacakt›r.
(1) Nolu eflitlikte Qu ve Qs yerine (2) ve (3) nolu eflitlikteki karfl›tlar›n› yazd›¤›-

m›zda;
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Qt = 2bQt-1- bQt-2 + I0 (4)

eflitli¤ini elde ederiz. (4) nolu eflitli¤e göre, cari dönem ç›kt›s›, Qt, ç›kt›n›n gecik-
meli de¤erlerinin (Qt-1 ve  Qt-2) ve otonom yat›r›mlar›n (I0) fonksiyonudur. 

fiimdi bu modeli kullanarak otonom yat›r›mlardaki belli bir miktar art›fl›n etki-
lerini Tablo 8.3 yard›m›yla görmeye çal›flal›m.

Tablo 8.3.’te yer alan bilgilere göre, ilk dönemde, firma istedi¤i kadar stok tut-
tu¤u için (500) stok için üretim 0’d›r. Sat›fl amaçl› üretim 600 birim ve otonom ya-
t›r›m da 400 dür. Toplam ç›kt› miktar› 1000 ve marjinal tüketim e¤ilimi 0.6 veya
%60 d›r.

Yine Tablo 8.3.’te yer alan bilgilere göre, ikinci dönemde, otonom yat›r›mlarda
400 den 500’e 100 birimlik bir art›fl vard›r. Bunun sonucunda ç›kt› 1100’e ve sat›fl-
lar da 660’a yükselmektedir. Ancak sat›fl için yap›lan üretim, geçen y›l›n sat›fllar›na
ba¤l› olarak,  hâlen 600 oldu¤u için; stoklar beklenmedik bir biçimde 60 birim dü-
fler ve dönem sonunda firma arzulad›¤›ndan daha az stok tutar. Bir sonraki dö-
nemde ise sat›fl için üretim 660’ a artar ve stok üretimi de 0’dan 60’a yükselir. Bu-
nunla birlikte toplam sat›fllar hâlen üretimden fazla oldu¤u için stoklar azalmaya
devam eder.

‹kinci dönemde sat›fllar neden 660 olarak gerçekleflir?

Stoklar arzulanan düzeylerine ancak alt›nc› dönemde ulafl›r ve hatta birazc›k da
o düzeyi aflar. Bu noktadan sonra stok yat›r›mlar›ndaki azalmayla birlikte, toplam
gelir de düflmeye bafllar. Bunun sonucunda da sat›fllar›n sürekli beklenenden da-

Dönem
Sat›fl için

Üretim

Stok için

Üretim

Otonom

Yat›r›m
Ç›kt› Sat›fllar

Dönem Sonu

Stok Miktar›

1 600 0 400 1000 600 500

2 600 0 500 1100 660 440

3 660 60 500 1220 732 428

4 732 72 500 1304 782 450

5 782 50 500 1332 799 483

6 799 17 500 1316 790 509

7 790 -9 500 1281 769 521

8 769 -21 500 1248 749 520

9 749 -20 500 1229 737 512

10 737 -12 500 1225 735 502

11 735 -2 500 1233 740 495

12 740 5 500 1245 747 493

13 747 7 500 1254 752 495

14 752 5 500 1257 754 498

15 754 2 500 1256 754 500

16 754 0 500 1254 752 502

17 752 -2 500 1250 750 502
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Tablo 8.3
Konjonktür
Sürecinde Otonom
Yat›r›mlardaki
De¤iflme ve Stoklar

Kaynak: 
Sachs ve Larrain,
(1993, s. 526).
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ha az oldu¤u bir aflama bafllar ve istenmeyen stok art›fllar› söz konusu olur. ‹zle-
yen her dönemde stok üretimi eksi oldu¤u için ç›kt› da birçok dönemde azalmaya
bafllar. Tablo 8.3’ten aç›kça görüldü¤ü gibi, ç›kt› zirve (maksimum) noktas›na be-
flinci dönemde ulafl›r ve dip noktas›na ulaflt›¤› onuncu döneme kadar azal›r. Bu
dönemden sonra da yeni bir konjonktür bafllar. Bu yeni dönemin sonunda ç›kt› ye-
ni bir denge noktas› olan 1250 birime ulafl›r. Bu yeni denge düzeyi otonom yat›-
r›mlardaki bafllang›çtaki art›fl ile Keynesci çarpan süreci ile belirlenir.

Çarpan-H›zland›ran Modeli
Keynesci konjonktür teorileri, yat›r›mlar›n konjonktürel dalgalanmalara nas›l

neden oldu¤unu sadece envanterdeki de¤iflmelerle aç›klamaz. Keynesci teoride
konjonktürel dalgalanmalar› aç›klaman›n bir baflka yolu da çarpan-h›zland›ran mo-
delini kullanmakt›r. 

Çarpan-h›zland›ran modeline göre, yat›r›mlar h›zland›ran teorisine göre geliflir.
Yani yat›r›m, sadece ç›kt› düzeyine de¤il, ç›kt›daki de¤iflmeye de ba¤l›d›r. Bu var-
say›m da envanter modelinde oldu¤u gibi bir baflka konjonktür teorisi oluflturul-
mas›n› sa¤lar. 

Bunun için, ç›kt›n›n tüketim ve yat›r›m harcamalar›na eflit oldu¤unu varsayan
basit modeli gözönüne alal›m:

Q = C+I (5)

Tüketim, sadece bir önceki dönem gelirinin fonksiyonudur. Yani,

Ct = aQt-1 (6)

Yat›r›m ise bir dönem gecikme ile gelirdeki de¤iflme ile tamamen hayvansal gü-
dülerle belirlenen otonom yat›r›mlar›n bir fonksiyonudur. Yani,

It = b (Qt-1 - Qt-2) + I0 (7)

(7) nolu yat›r›m eflitli¤ini, (5) nolu eflitlikte yerine koyarsak afla¤›daki eflitli¤i el-
de ederiz:

Qt = (a+b) Qt-1 - bQt-2 + I0 (8)

(8) nolu eflitlik ile (4) nolu eflitli¤i karfl›laflt›rd›¤›m›zda, her iki eflitlikte de ç›kt›-
n›n, kendisinin iki dönem gecikmeli de¤erinin fonksiyonu oldu¤unu görürüz. Bu
benzerli¤e dayanarak da her iki modelin de yani çarpan-h›zland›ran modeli ile en-
vanter modelinin, otonom yat›r›mlardaki, I0, bir art›fl sonucunda benzer konjonk-
türel dalgalanmalar yaratabilece¤ini rahatl›kla söyleyebiliriz. 

Keynesci Teoride Durgunluk ve Geniflleme
Keynesci teoride durgunluk ve genifllemelerin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› ve etkilerini
görebilmek için standart toplam arz (AS) ve toplam talep (AD) modelini kullana-
ca¤›z. Önce durgunluk konusunu aç›klayal›m. fiekil 8.2 Keynesci teoride durgun-
luklar›n nas›l olufltu¤unu ve etkilerini göstermektedir.
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Bafllang›çta ekonominin
uzun dönem toplam arz e¤risi
(LRAS) üzerinde (A noktas›nda)
tam istihdamda dengede oldu-
¤unu varsayal›m. Denge nokta-
s›nda toplam talep e¤risi AD0
ve k›sa dönem toplam arz e¤ri-
si de SRAS0 olsun.

Gelecekteki kâr ve sat›fllar
hakk›ndaki beklentilerin olum-
suza dönüflmesi ile (hayvansal
güdülerin azalmas›)  yat›r›mlar›n
azald›¤›n› varsayal›m. Yat›r›mla-
r›n azalmas› toplam talebin azal-
mas›na neden olur ve toplam ta-
lep e¤risi sola do¤ru kayarak AD1 olur. Reel GSY‹H azal›r ekonomi B noktas›na do¤-
ru hareket eder. B noktas›nda ifl gücü arz fazlas› oldu¤u için, iflsizlik artar ve parasal
ücretler de¤iflmedi¤i için ekonomi B noktas›nda kal›r. 

fiimdi Keynesci canlanman›n nas›l gerçekleflti¤inin flekil 8.3 yard›m›yla aç›kla-
maya çal›flal›m. 

Ekonominin bafllang›çta B
noktas›nda oldu¤unu varsa-
yal›m. Gelecekteki kâr ve sa-
t›fllardaki beklentilerin artma-
s› sonucu yat›r›mlar artar ve
yat›r›mlar›n artmas› ile top-
lam talep artar ve toplam ta-
lep e¤risi sa¤a do¤ru kayarak
AD2 olur. Yat›r›mlardaki art›fl
sonucu çarpan mekanizmas›-
n›n ifllemesiyle reel GSY‹H
artar. Reel GSY‹H, potansiyel
GSY‹H’n›n alt›nda kald›¤› için
fiyat düzeyi ve parasal ücret-
ler de¤iflmez. Bununla birlik-
te reel GSY‹H C noktas›n›n ifa-
de etti¤i reel GSY‹H düzeyine ulaflmaz. Çünkü reel GSY‹H, potansiyel GSY‹H’dan
büyük oldu¤unda (C noktas›nda böyle bir durum söz konusudur) iflsizlik do¤al
oran›n›n alt›na iner ve parasal ücretler artmaya bafllar. Parasal ücretler ve fiyatlar
artt›¤› için reel GSY‹H azal›r ve ekonomi D noktas›nda dengeye gelir. B noktas›
bafllang›ç dengesini ifade ederken D noktas› nihai denge noktas›n› gösterir. 

Parac› Konjonktür Teorisi
1960’l› y›llarda Chicago Üniversitesine mensup Nobel ‹ktisat ödüllü Milton Fried-
man ve meslektafllar› Monetarizm (parac›l›k) olarak bilinen Keynesci görüfle bir al-
ternatif doktrin ortaya koymufllard›r. Friedman, 1956 y›l›nda “Paran›n Miktar Teori-
si Üzerine Çal›flmalar” adl› yap›t›yla Monetarizm’in temel ilkelerini ortaya koymufl
ve gelifltirmifltir. Friedman’›n öncülü¤ünde gelifltirilen Monetarizm’in temel ilkeleri
flunlard›r:
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i. Para arz›ndaki büyüme oran› ile nominal gelirin büyüme oran› aras›nda çok
kesin olmamakla birlikte bir iliflki bulunmaktad›r. 

ii. Para arz›ndaki art›fllar k›sa dönemde öncelikle üretimi etkilerken uzun dö-
nemde fiyatlar› etkilemektedir. 

iii. Para politikas›n›n göstergesi olarak parasal taban kullan›l›rken para politika-
s›n›n hedefi olarak para stoku kullan›lmaktad›r. M2 para tan›m› ele al›nmak-
ta ve para tan›m›na kabul edilen de¤iflkenler aras›ndaki ikame esnekli¤i 1
olarak kabul edilmektedir. 

iv. Ekonomide dengesizlik do¤uran etkenlerin ço¤unun nedeni ekonomiye pa-
ra ve maliye politikas› gibi ay›r›mc› politikalar arac›l›¤›yla yap›lan yo¤un
devlet müdahaleleridir. Ekonomi esas itibar›yla istikrarl› oldu¤undan, kendi
hâline b›rak›lmas› yayg›n bir iflsizli¤e ve enflasyona neden olmayacakt›r. 

v. Do¤al oran hipotezi geçerli olup, uyucu beklentiler söz konusudur. 
vi. Sürekli gelir, k›sa ve uzun dönem kavramlar› önemlidir. 
Yukar›daki aç›klamlardan da rahatl›kla anlafl›laca¤› gibi iktisadi analizin merke-

zine paray› koyan parac› iktisatç›lara göre konjonktürel dalgalanmalar›n kayna¤›n-
da para arz› de¤iflmeleri yer almaktad›r.

Konjonktürel dalgalanmalar› aç›klamaya yönelik parac› yaklafl›m, ilk kez Fried-
man ve Schwartz’›n 1963 y›l›ndaki ünlü “Para ve Konjonktürel Dalgalanmalar” ad-
l› çal›flmalar›yla bafllam›flt›r. Daha sonra yine ayn› y›l Friedman ve Schwartz taraf›n-
dan yay›mlanan di¤er bir çal›flmada “Amerika’n›n Parasal Tarihi, 1867-1960” Ame-
rika’da meydana gelen fliddetli iktisadi daralmalar›n ABD Merkez Bankas›’n›n (Fe-
deral Reserve Bank) uygulad›¤› s›k› politikalar›ndan kaynakland›¤›n› aç›klam›fllar-
d›r. Onlara göre, ekonomide para arz› daralt›laca¤› yerde art›r›lm›fl olsayd› bu kriz-
ler ortaya ç›kmayacakt›.

Friedman ve Schwartz’a göre para sto¤undaki de¤iflmeler konjonktürel dalga-
lanmalar›n ana kayna¤›d›r ve bu de¤iflmeler de d›flsald›r. Parac› konjonktür teori-
sinde ana uyar›c›, para miktar›ndaki art›fl oran›d›r. Paran›n büyüme h›z› artt›kça,
ekonomide geniflleme görülür, buna karfl›l›k paran›n büyüme h›z›ndaki yavaflla-
malar ise durgunlu¤a yol açar. Paran›n büyüme oran›ndaki de¤iflikli¤in kayna¤› ise
Merkez bankalar›n›n para politikas› uygulamalar›d›r.

Parac› modelde, ekonomide her piyasan›n dengede oldu¤u, tam istihdam›n
sa¤land›¤› fiyatlar›n istikrarl› oldu¤u ve beklenen enflasyon oran›n›n s›f›r oldu¤u
varsay›mlar› yap›lmaktad›r. Merkez bankas› parasal büyüme oran›n› de¤ifltirir de-
¤ifltirmez, bir dalgalanma mekanizmas› ekonomide çal›flmaya bafllamaktad›r. Bu
mekanizman›n iki aya¤› vard›r. Para arz›ndaki art›fl ilk olarak toplam talebi etkiler.
Çünkü paran›n büyüme oran› art›nca reel para miktar› da artar, faiz oranlar› düfler
ve döviz kuru artar. Finansal piyasalarda ortaya ç›kan bu bafllang›ç etkisi di¤er pi-
yasalara yay›l›r. Faiz oran› düfltü¤ü için yat›r›m talebi; döviz kuru artt›¤› için de ih-
racat artar. Tüketiciler de dayan›kl› tüketim mallar›na daha fazla harcama yaparlar.
Bu harcama art›fllar› da çarpan etkisi yarat›r. 

Bu mekanizma ile paran›n büyüme oran›ndaki art›fl, toplam talep e¤risini sa¤a
do¤ru kayd›r›r ve ekonomide genifllemeye neden olur. Buna karfl›l›k paran›n bü-
yüme oran›ndaki azal›fl ise toplam talebi sola do¤ru kayd›r›r ve durgunlu¤a neden
olur. Çünkü nominal gelirin belirleyicisi olan para stoku ve para talebinin servet
veya sürekli gelir ile uyumlu oldu¤u bir ekonomide, ücret ve fiyatlar›n uyumunda
ortaya ç›kan baz› gecikmelerin var olmas› durumunda, para arz›ndaki de¤iflimler,
toplam talep ile reel ekonomik faaliyetlerde dalgalanmalara yol açar. Yeterince
uzun dönemde düflük bir parasal büyüme oran› ekonomiyi durgunlu¤a iterken yi-
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ne uzun dönemde negatif bir parasal büyümenin söz konusu oldu¤u bir durumda
ise ekonomi depresyona girer.

Parac› mekanizman›n ikinci aya¤›, toplam talepteki de¤iflme karfl›s›nda toplam
arz›n ne tür bir tepki gösterece¤idir. K›sa dönemde toplam arz e¤risi (SRAS) pozi-
tif e¤ime sahip oldu¤u için toplam talepteki de¤ifliklikler hem reel geliri hem de fi-
yatlar› etkileyecektir. Ancak burada para arz›ndaki de¤iflikliklerin milli gelire yan-
s›mas› bir gecikme ile olmaktad›r. Friedman ve Schwartz para arz›nda meydana ge-
len de¤iflikliklerin milli gelirdeki de¤iflikliklerden yaklafl›k 16 ay önce ç›kt›¤›n› ifa-
de etmektedirler. Bununla birlikte bu zaman süresi, birkaç aydan iki y›la kadar de-
¤ifliklik göstermektedir. Özetle Friedman ve Schwartz’a göre, para arz› konjonktü-
rel dalgalanmalara neden olmakta ancak para arz›n›n konjonktür üzerindeki etkisi
uzun ve de¤iflen gecikmelerle ortaya ç›kmaktad›r.

Parac› görüfle göre, k›sa dönemde para arz› yoluyla toplam talebin artmas›, fi-
yatlar› yükseltmesi reel ücretleri düflürdü¤ü için istihdam düzeyi yükselecektir. Bu-
rada çal›flanlar k›sa dönemde bir para aldanmas›na gireceklerdir. Uzun dönemde
ise çal›flanlar aldand›klar›n› hissedecekler ve bafllang›ç reel ücret düzeyini koruma-
ya yeterli bir nominal ücret talep edeceklerdir. Bunun sonucu olarak k›sa dönem
toplam arz e¤risi sola do¤ru kayacakt›r. Böylelikle, er yada geç bekleyifl hatalar›-
n›n düzeltilmesiyle reel GSY‹H, potansiyel düzeyine ve iflsizlikte do¤al düzeyine
dönecektir. Görüldü¤ü gibi uygulanan para politikalar› reel ekonomiyi k›sa dö-
nemde etkilerken uzun dönemde para politikas› etkisiz kalmaktad›r. 

fiimdi Friedman’›n konjonktür modelini emek ve mal piyasalar›n› göz önünde
bulundurarak fiekil 8.4 yard›m›yla incelemeye çal›flal›m.

fiekil 8.4’ün A paneli ifl gücü piyasas›ndaki dengeyi gösterirken B paneli mal
piyasas›nda denge durumunu göstermektedir. Ekonomi bafllang›çta E0 noktas›n-
da uzun dönem toplam arz e¤risi (LRAS) üzerinde tam istihdamda dengede ol-
sun. Bu dengede bekleyifller eklentili k›sa dönem toplam arz e¤rsi SRAS0 ve top-
lam talepte AD0 d›r. Ekonomi tam istihdamda dengede iken paran›n büyüme ora-
n›ndaki art›fl sonucu toplam talepteki bir art›fl cari fiyat düzeyini yükseltirken re-
el ücret düzeyini düflürecektir. Bu durum, ekonominin k›sa dönem dengesinin E0
noktas›ndan C noktas›na gelmesine neden olacakt›r. Reel GSY‹H Q0’dan Q1’e fi-
yatlar da P0’dan P1’e yükselecektir. Fiyatlar›n yükselmesi reel ücretleri düflürdü¤ü
için, fleklin (A) panelinde görülece¤i gibi istihdam düzeyi L1’e yükselecektir. Bu
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durumda iflçiler her bir fiili reel ücret düzeyinde daha fazla emek arz ederler çün-
kü reel ücretin gerçekte oldu¤undan daha fazla oldu¤una inanmaktad›rlar. Firma-
lar fiyat düzeyinin P1’e yükselmifl oldu¤unu bildiklerinden reel ücretin gerçekte
W1/P1 oldu¤unun fark›ndad›rlar ve bu reel ücretten C noktas›ndaki L1 kadar ifl
gücünü istihdam etmek istemektedirler. ‹flçiler ise beklenen fiyat düzeyinin Pe

0 ’de
oldu¤unu düflünmektedirler. E¤er firmalar nominal ücret oran›n› W0’dan W1’e
yükseltirlerse iflçiler beklenen reel ücretin W0/P

e
0 ’den W1/P

e
0 ’ye yükseldi¤ini dü-

flünecekler ve büyük bir memnuniyetle daha fazla çal›flarak, emek arzlar›n› D
noktas›na kayd›racaklard›r. 

Friedman, ekonomide konjonktürel dalgalanmalar›n fiyat düzeyinin (P) bekle-
nen fiyat düzeyinden (pe) farkl› oldu¤u durumda ortaya ç›kt›¤›n› vurgulamakta-
d›r. Bu durumda fleklin (B) panelinde cari fiyat düzeyi (P), beklenen fiyat düzeyi
Pe

0 ’den farkl› ise k›sa dönem toplam arz e¤risi (SRAS0) boyunca üretim Q0’dan
farkl› olacakt›r. Ancak ekonomi uzun süre C noktas›nda kalmayacakt›r çünkü ifl-
çiler k›sa sürede fiyat düzeyine iliflkin beklentilerinin düflük oldu¤unu anlayacak-
lar› bir ö¤renme sürecine gireceklerdir. ‹flçilerin beklentileri fiili fiyat düzeyine
yaklaflt›kça, eski reel ücret düzeyine ulaflmalar›n› sa¤layacak yeterli nominal üc-
ret art›fllar›n› talep edeceklerdir. Parasal ücretler artt›kça fiyat düzeyi artacak ve
reel GSMH azalacakt›r. Ekonomi C noktas›ndan E1 noktas›na, yani tam istihdam
denge düzeyine geri dönecektir. Görüldü¤ü gibi geniflleyici bir para politikas› uy-
gulamas› reel ekonomiyi k›sa dönemde etkilerken uzun dönemde herhangi bir et-
kisi bulunmamaktad›r.

Daralt›c› yönde bir para politikas› uygulamas›nda ise yukar›da ifade edilenlerin
tersi bir mekanizma ekonomide iflleyecektir. Yine ekonominin tam istihdamda
dengede oldu¤u bir durumda, paran›n büyüme oran›ndaki bir yavafllama, toplam
talebin azalmas›na neden olacakt›r. K›sa dönemde toplam talebin azalmas›yla bir-
likte fiyatlar genel düzeyindeki bir azalma parasal ücretleri azaltacakt›r. Burada ifl-
çilerin fiyatlardaki düflüfl sonucu parasal ücretlerdeki bir düflüflü reel ücretlerde bir
azal›fl olarak alg›lamalar›, iflçileri daha az çal›flmaya teflvik edecek, iflsizlik artacak
ve reel GSMH düflecektir. Ancak uzun dönemde iflçilerin parasal ücretlerdeki azal-
man›n fiyatlardaki düflüflten ileri geldi¤ini anlad›klar›nda, yani bekleyifl hatalar›n›n
düzeltilmesiyle k›sa dönem toplam arz e¤risi (SRAS) sa¤a kayacakt›r. Fiyat düzeyi
düflecek, reel GSMH artmaya bafllayacak ve yeni tam istihdam denge düzeyine es-
kisine oranla daha düflük bir fiyat düzeyinde ulafl›lacakt›r.

Parac› konjonktür teorisinde konjonktürel dalgalanmalar›n uyar›m kayna¤› nedir?

Yeni Klasik Konjonktür Teorisi
1940’l› y›llardan 1970’li y›llara kadar olan dönemde, konjonktür analizlerinde a¤›r-
l›kl› olarak, Keynesci modeller kullan›lm›flt›r. Klasik ‹ktisad›n, tam rekabet, esnek
ücret ve fiyatlar varsay›mlar›n›n gözlenen konjonktürel dalgalanmalarla pek tutar-
l› olmad›¤›na inan›lm›flt›r. Bilindi¤i gibi, Klasik ‹ktisad›n varsay›mlar› geçerli iken
talepteki dalgalanmalar, toplam arz e¤risi düfley eksene paralel oldu¤u için ç›kt›
üzerinde etkili olmaz ve sadece fiyatlar› etkiler. Bu nedenle de ço¤u iktisatç›, kon-
jonktürel dalgalanmalar›n, toplam talep dalgalanmalar› ile Keynesci toplam arz ko-
flullar›n›n bilefliminden kaynakland›¤›n› varsayd›.

Buna karfl›l›k 1980’li y›llar›n bafl›ndan itibaren entelektüel liderliklerini Robert
Lucas ve Robert Barro oldu¤u iktisatç›lar›n yapt›¤› ad›na Yeni Klasik ‹ktisat deni-
len yeni bir iktisat ak›m› iktisat yaz›n›na egemen olmaya bafllad›. Bu iktisatç›lar, fi-
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yatlar ve ücretlerin tamamen esnek oldu¤u durumda floklar›n nas›l ç›kt› ve istih-
damda dalgalanma yaratt›¤›n› aç›klayan modeller gelifltirdiler. Bu modellerde, flok-
lara tepki olarak toplam arz›n dalgaland›¤› varsay›lmaktad›r. Bu iktisatç›lara göre,
iktisadi birimler, ekonomi hakk›nda eksik bilgi sahibi olduklar› için, belli floklar
ekonomiyi etkilemeye bafllad›¤›nda, arz kararlar›nda baz› hatalar yapabilmektedir-
ler. Bu yaklafl›m eksik bilgi teorisi olarak da bilinmektedir. 

Robert Lucas taraf›ndan gelifltirilen eksik bilgi teorisi, tam rekabetçi bir ekono-
mide bile eksik bilgilenmenin nas›l konjonktürel dalgalanmalara yol açt›¤›n› aç›klar.
Yanl›fl alg›lama teorisi de denilen bu teorinin kökleri Milton Friedman’a dayan›r.

Eksik Bilgi Teorisi, parac› bir konjonktür teorisi yaratmak amac› ile gelifltirilmifl-
tir. Teori gelifltirilirken fiyatlarla ilgili eksik bilgi varsay›m› yap›ld›¤› için teori Wal-
rasc› paradigmadan bir sapmay› temsil eder.

Lucas’›n eksik bilgi modeli, piyasalar›n temizlendi¤ini ve k›sa dönemde yanl›fl
alg›lamalar nedeniyle k›sa ve uzun dönem toplam arz e¤rilerinin birbirinden fark-
l› oldu¤unu varsayar. Bu model, Friedman’›n öncülük etti¤i parac› iktisatç›lar›n ge-
lifltirmifl oldu¤u iflçilerin aldanmas› modelinden farkl› olarak, firmalar›n iflçilerden
daha fazla bilgiye sahip olduklar› yönündeki düflünceyi benimsememektedir. En
basit flekliyle bu modelde, iflçiler ve firmalar aras›nda bilgilenme konusunda bir
ayr›m yap›lmamaktad›r. 

Eksik bilgi teorisinde de rasyonel beklentiler varsay›m› geçerlidir. Beklentilerin
hiçbir sapma olmaks›z›n serbestçe olufltu¤u ve sadece tesadüfi hatalara konu oldu-
¤u varsay›l›r. Tüm gerekli parasal düzenlemeler tahmin edilebildikleri kadar›yla
hemen do¤ru olarak alg›lan›r ve baflta fiyat olmak üzere; di¤er nominal de¤iflken-
lerdeki de¤iflim ayn› oranda de¤iflmelerle karfl›lan›r. Bu teoriye göre, fiyat sürpriz-
lerine ve yanl›fl hesaplamalara neden olan tesadüfi parasal uyar›mlar, reel de¤ifl-
kenlerdeki konjonktürel dalgalanmalar› aç›klamak için gerekli bir geliflmedir.

Ayr›ca eksik bilgi teorisine göre, ekonomide her üreticinin bir tek mal üretti¤i
buna karfl›n tüketilen mal miktar›n›n daha fazla oldu¤u varsay›lmaktad›r. Piyasada
çok fazla mal olmas›, üreticilerin tüm fiyatlar hakk›nda bilgi sahibi olmas›n› engel-
ler. Üreticiler kendi ürettikleri mallar›n fiyatlar›n› daha yak›ndan izleme olana¤›na
sahipken tüketilen mallar›n fiyatlar›n› izlemekten ise uzakt›rlar. Üreticiler kimi za-
man eksik bilgiden dolay› tüm fiyatlarda meydana gelen de¤ifliklikler ile kendi
ürünlerinin nispi fiyat de¤iflikliklerini kar›flt›r›rlar. Bu kar›flt›rma, ne kadar mal arz
edilece¤i konusundaki üretici kararlar›n› etkileyecek ve k›sa dönemde fiyat düze-
yi ile ç›kt› aras›nda bir iliflkiye yol açacakt›r.

Eksik bilgi teorisi çerçevesinde iktisadi dalgalanmalar “Lucas Sürpriz Arz Fonki-
yonu” taraf›ndan aç›klanmaktad›r. Lucas arz fonksiyonu,

Q = Qn + b(P-Pe) (9)

biçimindedir. Bu arz fonksiyonuna göre, herhangi bir dönemdeki ç›kt› düzeyi, ç›k-
t›n›n do¤al düzey (Qn) ve gerçek fiyat düzeyi ile beklenen fiyat düzeyi fark›ndan
oluflan konjonktürel bir bileflen taraf›ndan belirlenir. Fiyat sürprizi de denilen bu
terime göre, ekonomide gerçek fiyat düzeyi, beklenen fiyat düzeyinden büyük
olursa, her bir üretici ekonominin genelinde fiyatlar artmas›na karfl›n bu art›fl› sa-
dece kendi ürününün nispi fiyat›n›n art›fl olarak alg›lar.

Lucas modelinden ç›kar›lan bir sonuca göre, e¤er tüm iktisadi birimler rasyonel
beklentilere sahip ve ekonominin nas›l iflledi¤ini tam olarak alg›lyabiliyorlarsa ön-
ceden tahmin edilen para arz› de¤iflmelerinin, ç›kt› üzerinde hiç bir etkisinin ola-
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mamas› ve sadece fiyatlar› etkilemesi gerekir. Öte yandan beklenmeyen para po-
litikas› de¤iflmeleri bu teoriye göre ç›kt›y› etkiler. 

Lucas arz fonksiyonunda sadece fiyatlar genel düzeyindeki beklenmedik (sür-
prizler) de¤iflmeler, toplam arzda dalgalanmalara neden oldu¤u için bu fonksiyo-
na sürpriz arz fonksiyonu da denilmektedir. 

Eksik bilgi teorisine göre, ekonomide fiyatlar› etkileyen temel faktör para arz›n-
daki de¤iflikliklerdir. Para arz›ndaki bir de¤ifliklik rasyonel beklentilere sahip bi-
reylerce önceden tahmin edilememiflse ekonomik birimlere fiyatlar yoluyla yanl›fl
bilgi gitmesine neden olacakt›r. Örne¤in üreticiler kendi mal fiyatlar›n›n nispi ola-
rak artt›¤›n› düflünecekler ve ona göre ç›kt› miktarlar›n› art›racaklard›r. Di¤er taraf-
tan bireylerce önceden tahmin edilen para arz› de¤iflikliklerinin ise ç›kt› üzerinde
herhangi bir etkisi olmayacak ve bundan sadece fiyatlar etkilenecektir. Sonuçta ek-
sik bilgi teorisine göre iktisadi dalgalanmalar, ekonomiye beklenmeyen parasal
müdahalelerin bir sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Yeni Klasik iktisatç›lara göre konjonktürel dalgalanmalar›n temel uyar›m kayna¤› nedir?

Reel Konjonktür Teorisi (RBC)
En yeni konjonktür teorisi diyebilece¤imiz RBC teorisi, Edward Prescott ve Finn
Kydland öncülü¤ünde gelifltirilen bir konjonktür teorisidir. Bu teoriye göre, kon-
jonktürel dalgalanlamar›n ana kayna¤› reel floklard›r. Bu reel floklar ekonominin
kesimini etkileyen floklard›r. Bu floklar üretim fonksiyonu baflta olmak üzere, ifl gü-
cü miktar›, kamu harcamalar›n›n reel miktar› ve tüketicilerin tasarruf ve harcama
kararlar›n› etkiler. 

Çok say›da reel flok konjonktürel dalgalanmalara neden olmas›na ra¤men, RBC
teorileri en fazla üretim floklar› üzerinde dururlar. Yani arz floku dedi¤imiz floklar-
d›r. Bu floklar genel olarak RBC teoricileri taraf›ndan verimlilik floklar› olarak ad-
land›r›l›rlar. Verimlilik floklar›, yeni ürün veya üretim tekniklerinin gelifltirilmesi,
yeni üretim tekniklerinin uygulamaya bafllanmas›, ifl gücünün niteli¤indeki de¤ifl-
meler, enerji ve ham maddelerin bulunabilirli¤indeki de¤iflmeler, al›fl›lm›fl›n d›fl›n-
da iyi veya kötü hava koflullar›, üretimi etkileyen hükümet düzenlemelerindeki de-
¤iflme ve verimlili¤i etkileyen herhangi di¤er bir etkendir. RBC teorilerine göre ço-
¤u ekonomik genifllemeler olumlu verimlilik floklar›ndan ve durgunluklar da olum-
suz verimlilik floklar›ndan kaynaklan›r. 

RBC teorilerine göre ç›kt›, istihdam, tüketim, yat›r›m ve verimlilikteki dalgalan-
malar›n hepsi do¤al ve bireylerin çevrelerindeki kaç›n›lmaz de¤iflmelere arzulanan
tepkileridir. Bu dalgalanmalar›n para politikas›, yap›flkan fiyatlar veya herhangi bir
tür piyasa baflar›s›zl›¤› ile hiç bir ilgisi yoktur. 

RBC teoricilerine göre; makroekonomik dalgalanmalar, birçok bireysel birimin
üretim imkânlar› ve kaynak k›s›tlar›na göre faydalar›n› maksimize etme kararlar›-
n›n bir sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu nedenle modeller güçlü mikroeko-
nomik temeller üzerine kurulur. RBC modellerinin yan›t arad›¤› temel konular, ras-
yonel bireylerin ekonomik çevredeki de¤iflmelere nas›l tepki verecekleri ve bu
tepkilerin toplam ekonomik de¤iflkenlerin denge de¤erleri ile ilgili ne tür ç›karsa-
malar› olaca¤›d›r. 

RBC modellerine göre tüm ekonomik birimler rasyonel bekleyifllere sahiptir ve
piyasalar›n sürekli olarak temizlendi¤i varsay›l›r. Piyasalar tam rekabetçidir ve bir
asimetrik enformasyon söz konusu de¤ildir. Ekonomik birimlerin tüketim ve yat›-
r›m gibi reel ekonomik kararlar›n› nominal veya parasal faktörler de¤il reel faktör-
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ler belirlemektedir. Karar birimleri para hayaline (money illusion) kap›lmamakta-
d›rlar.

RBC teorileri ile ilgili olarak ileri sürülen önermeleri dört grupta toplayabiliriz.
Bunlar,

i. Ekonominin mevcut teknoloji yap›s›nda ani ve önemli de¤iflmelerin oldu¤u, 
ii. Bofl zaman›n, zaman içerisinde önemli ölçüde ikame edilebilir oldu¤u, 
iii. ‹stihdamdaki dalgalanmalar›n tamamen gönüllü ve sosyal olarak optimal

dalgalanmalar oldu¤u,
iv. Para politikas›n›n ç›kt› ve istihdam gibi reel de¤iflkenleri etkileme yetene¤i-

nin olmad›¤› biçimindedir.

Teknoloji fioklar›n›n Önemi
RBC modelleri, ekonominin mevcut üretim teknolojisinde ani ve büyük de¤iflme-
ler oldu¤unu varsaymaktad›r. Ayr›ca bu teori, ekonominin girdileri (sermaye ve
emek) ç›kt›lara (mal ve hizmetlere) dönüfltürme sürecinin de¤iflti¤ini ve teknolojik
de¤iflmelerin has›la ve istihdamda dalgalanmalara yol açt›¤›n› varsaymaktad›r.
Mevcut teknolojinin geliflmesi ekonominin üretebilece¤i has›la miktar›n› art›rmak-
tad›r. Ayn› zamanda zamanlararas› ikame nedeniyle teknolojik geliflme istihdam›
da art›rmaktad›r. RBC modellerinin ço¤u durgunluk dönemlerini teknolojik gerile-
meyle aç›klamaktad›r. Bu modeller has›la ve istihdam›n durgunluk dönemlerinde
teknoloji eskidi¤i ve bozuldu¤u için düfltü¤ünü ve çal›flma arzusunun azald›¤›n›
vurgulamaktad›rlar.

Teknolojik flokun etkileri bir yay›lma mekanizmas› arac›l›¤›yla iktisadi dalgalan-
malara dönüflmektedir. Bu çeflitli flekillerde olmaktad›r:

i. Ekonomik birimler genellikle zaman içinde tüketimlerini düzgün bir kal›ba
sokmak isterler. Bu nedenle ç›kt›daki bir sat›fl k›smen yat›r›mda ve sermaye
stokunda bir art›fla neden olacakt›r. 

ii. Yat›r›m sürecindeki gecikmeler, gelecekteki yat›r›m ve dolay›s›yla üretimi
etkileyen bir flokla sonuçlan›r.

iii. Bireyler ücret oranlar›ndaki geçici de¤iflmelere cevap olarak bofl zaman› za-
manlararas› ikame ederler. ‹nsanlar geçici olarak ücretlerinin daha yüksek
oldu¤u zaman daha fazla çal›flacak, tersi durumda ise bofl zaman› tercih
edecektir.

iv. Firmalar stoklar›n› talepteki beklenmedik de¤iflmelerde kullan›rlar. E¤er fir-
malar›n stoklar› tükenirse ve firmalar marjinal maliyet yükseliflleriyle karfl›la-
fl›rlarsa, stoklar›n› tedrici olarak telafi etme yoluna gideceklerdir. Bu durum
ç›kt›n›n birkaç dönem artmas›na neden olacakt›r.

fiekil 8.5, RBC modelinde olumlu bir teknolji flokunun etkisini göstermektedir.
Bu flekilde yeralan üretim fonksiyonu, Yt = AtF(Kt,Nt) biçimindedir. Burada, Y, Re-
el GSYIH miktar›n›, K sermaye girdisini ve N’de iflçi say›s›n›, At üretim fonksiyonu-
nu etkileyen floklar› göstermektedir. Modelde ortalama olarak A’n›n de¤eri bire
eflittir. Ancak olumlu bir teknoloji flokunda A>1 iken, olumsuz bir teknoloji flokun-
da ise A<1 olmaktad›r. Üretim fonksiyonunda Kt ve Nt sabitken teknoloji A0t’den
A1t’ye yükseldi¤inde, Yt’de d›flsal bir art›fl olur.

2238.  Ünite  -  Konjonktür



Bafllang›çta üretim fonksiyonumuz A1tF(Kt, Nt), teknoloji düzeyi A0t ve bireyin
tercih etti¤i optimum çal›flma düzeyi N0’d›r. Bu çal›flma düzeyine karfl›l›k gelen ç›k-
t› düzeyi de Y0’d›r. Pozitif bir teknoloji floku (A>1), üretim fonksiyonunu yukar›
do¤ru kayd›rarak A0tF(Kt, Nt)’dan A1tF(Kt, Nt)’e art›fl, üretimin Y0’dan Y2’e artma-
s›na neden olur. Üretim fonksiyonundaki bu art›fl eme¤in verimlili¤inde de ayn›
oranda bir art›fla neden olur. Bu durum, eme¤in marjinal verimlili¤i e¤risi olarak
da ifade edilen emek talep e¤risini yukar› do¤ru kayd›r›r. RBC modelinde emek pi-
yasas›n›n rekabetçi bir yap›da olmas›, bu piyasan›n herzaman dengede olmas›n›
sa¤lamaktad›r. Pozitif bir teknoloji floku nedeniyle ifl gücüne yönelik talebin artma-
s› ile denge noktas› D noktas›ndan E noktas›na kayar. Bu durumda istihdam düze-
yi N0’dan N1’e artarken, üretim düzeyi de Y0’dan Y2’e yükselir. Ayr›ca E noktas›n-
da emek talebindeki art›flla beraber, reel ücretlerin W0 / P0’dan W0 / P1’e yüksel-
mifl olmas›, zamanlararas› ikame etkisinden dolay› bireyleri daha fazla emek arz›n-
da bulunmaya itecektir.

Burada emek arz e¤risinin pozitif bir e¤ime sahip olmas›ndan dolay›, pozitif bir
teknoloji flokunun hem istihdam› hem de ç›kt›y› olumlu yönde etkiledi¤i gözlen-
mektedir. Ancak emek arz e¤risinin e¤iminde oluflacak bir de¤ifliklik, farkl› sonuç-
lar elde edilmesine yol açacakt›r. Örne¤in emek arz e¤risinin e¤imi sonsuz olsay-
d›, yani fiekil 8.5’te bu e¤ri N0 istihdam düzeyinde D ile F noktalar›ndan geçen di-
key eksene paralel bir do¤ru olacakt›. Böyle bir flok durumunda ekonominin den-
ge noktas› A dan B’ye artard›. Bu durumda teknoloji flokunun istihdam düzeyinde
herhangi bir de¤ifliklik olmazken üretimde ise daha öncekine oranla daha az bir
art›fla yol açard›. Yani bu durumda üretim Y0 dan Y2’e de¤il, yaln›zca Y1’e artacak-
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t›. Buna sebep ise olumlu bir teknoloji sonucu iflçi bafl›na düflen üretim miktar›n›n
artmas›d›r.

Bu nedenle artan e¤ime sahip ifl gücü arz e¤risi, RBC modellerinin durgunluk
dönemlerinde neden istihdam›n azald›¤› veya ekonomideki canlanma dönemlerin-
de ise neden istihdam›n artt›¤›n› aç›klama yetene¤ini belirler. Çünkü iflçiler olum-
lu bir teknoloji flokunda, firmalar daha yüksek reel ücret ödeyecekleri için daha
yüksek reel ücretlerde evinde oturmak yerine çal›flmay› tercih ederler. Buna karfl›-
l›k, durgunlukta ise RBC teorisine göre, olumsuz arz floku nedeniyle firmalar›n
ödedi¤i düflük reel ücretlerde çal›flmaktansa evde oturmay› tercih ederler.

Zamanlararas› ‹kame ve Emek Arz›
RBC teorisi, insanlar›n az ya da çok çal›flma gayreti içinde olmalar›n›n istihdamda
dalgalanmalara neden oldu¤unu varsayar. Ayr›ca bu teori, bofl vaktin zaman içeri-
sinde daha fazla çal›flma saati ile ikame edilebilece¤ini kabul eder. Bu durumun or-
taya ç›kmas›nda ana faktör, çal›flma karfl›l›¤›nda ele geçecek ödüldür. Örne¤in e¤er
iflçiler iyi ödüllendirilirse daha fazla çal›flacakt›r. Çal›flman›n ödülü azald›¤›nda ise
çal›flma saatlerini düflüreceklerdir. Hatta çal›flman›n karfl›l›¤› iyice düfltü¤ünde iflçi-
ler hiç çal›flmamay› bile tercih edebileceklerdir. Görüldü¤ü gibi burada, insanlar›n
ne kadar çal›flacaklar› veya ne kadar bofl zaman tercihinde bulunacaklar› tamamen
iktisadi özendiricilere ba¤l› olarak ortaya ç›kar. Çal›flman›n böyle zaman boyunca
yeniden tahsisi, ifl gücünün zamanlararas› ikamesi olarak adland›r›lmaktad›r.

RBC teorisine göre tüm iflçiler çal›flma ile bofl zaman aras›nda tercihte bulunur-
ken bir fayda-maliyet analizini yaparlar. Bu analizi afla¤›da belirtilen zamanlarara-
s› nispi fiyat esas›na göre yaparlar:

Zamanlararas› nispi fiyat = [(1+r) W1/W2] (10)

Burada r, reel faiz oran›n›, W1 ve W2 s›ras›yla flimdiki ve gelecek y›l için bek-
lenen ücreti gösterir. Bu formüle göre, r faiz oran›nda flu an için çal›fl›larak kaza-
n›lan ve tasarruf edilen ücret bir y›l sonra (1+r)W1 de¤erinde olacakt›r. Gelecek y›l
çal›flman›n seçilmesi hâlinde elde edilecek gelir W2’dir. Buna göre faiz oran› yük-
seldikçe ya da flimdiki ücret gelecek y›l için beklenen ücretten fazla oldukça flim-
di çal›flmak daha çekici hâle gelecektir. E¤er ücret haddi geçici olarak yükselmifl-
se ya da faiz oran› yüksek ise iflçiler aç›s›ndan çal›flmak için iyi bir zamand›r. Ak-
sine ücretlerin geçici olarak düfltü¤ü ya da faiz oran›n›n düflük oldu¤u dönemler
bofl zaman› art›rmak için uygun olacakt›r. 

RBC teorisi ifl gücünün bu flekilde zamanlararas› ikamesini, istihdam ve üretim
dalgalanmalar›n›n aç›klamas›nda kullanmaktad›r. Faiz oran› veya geçici olarak üc-
retlerde art›fl yaratan floklar, insanlar›n daha fazla çal›flmas›na yol açarken çal›flma
gayretindeki bu art›fl istihdam ve üretimi art›racakt›r.

Tam ‹stihdam
RBC teorisine göre ekonomi tam istihdamda olup, do¤al oran hipotezi geçerlidir.
Ücret ve fiyatlar›n esnekli¤i varsay›m›, ekonomide mal ve emek piyasalar›nda den-
geyi sa¤layan güçler olmaktad›r.

RBC teorisi taraftarlar› ekonomik dalgalanmalar›n anlafl›lmas›nda fiyat ve ücret
yap›flkanl›¤›n›n önemli olmad›¤›na inan›rlar. Ayr›ca bunlar, makroekonomiyi mik-
roekonomiye tutarl› biçimde ba¤lamak aç›s›ndan da esnek fiyat varsay›m›n›n ya-
p›flkan fiyat varsay›m›na göre metodolojik üstünlü¤ü oldu¤una inanmaktad›rlar.
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Ço¤u mikroekonomik analiz, arz ve talebin fiyat ayarlamalar›yla dengelenmesi
esas›na dayanmaktad›r. RBC teorisyenleri ayn› varsay›m›n ekonomik dalgalanma-
lar›n analizinde de kullan›lmas› gerekti¤ini kabul ederler.

RBC modelleri, istihdamdaki dalgalanmalar›n insanlar›n çal›flma arzular›ndaki
de¤iflmeleri yans›tt›¤›n› varsaymaktad›r. Di¤er bir deyiflle ekonomi her zaman
emek arz e¤risi üzerinde hareket etmekte, yani geçerli ücretten çal›flmak isteyen
herkes ifl bulabilmektedir. ‹stihdamdaki dalgalanmalar› aç›klamak için bu teorinin
taraftarlar› ücretlerdeki ve faiz oranlar›ndaki de¤iflmelerin eme¤in zamanlararas›n-
da ikame edilmesine yol açt›¤›n› söylemektedirler.

Paran›n Yans›zl›¤›
RBC teorisi iktisadi dalgalanmalarda paran›n bir rolü bulunmad›¤›n›, baflka bir de-
yiflle paran›n yans›z oldu¤unu varsayar. Hatta Long-Plosser ve Kydland- Prescott’›n
çal›flmalar›nda RBC modelleri para göz ard› edilerek oluflturulmufltur. 

Paran›n RBC modellerinde bir rolü olmamas›na ra¤men, finansal hizmetler için
bir rolü bulunmaktad›r. Finansal hizmetler üretim sürecinde bir girdi ifllevi görür-
ler. King ve Plosser’e göre, parasal hizmet bir ara mal› gibi üretilmektedir. King ve
Plosser kredi ve ifllem hizmetleriyle reel faaliyetler aras›nda pozitif yönlü bir iliflki
oldu¤unu ortaya koyarlar. Ancak sebep sonuç iliflkisi reel faaliyetlerden para ve
bankac›l›k sektörüne do¤rudur. Onlara göre, içsel para hacmi (banka mevduatla-
r›) reel ekonomik geliflmelere paralel olarak artmakta veya azalmaktad›r. Öte yan-
dan, nominal para arz›, kiflisel ve finansal mevduat kurumlar› aras›ndaki iliflkilerle
belirlenmektedir. Banka mevduatlar› fiyat düzeyinde belirleyici bir rol oynamakta-
d›r. Çünkü fiyat düzeyini d›flsal para arz› belirlemektedir.

Sonuç olarak RBC teorisyenleri, para miktar› ile ç›kt› aras›nda pozitif yönlü bir
korelasyon oldu¤unu ancak nedensellik iliflkisinin ç›kt›dan paraya do¤ru oldu¤u-
nu iddia etmektedirler.

Reel Konjonktür teorisinde konjonktürel dalgalanmalar›n nedeni nedir?

Yeni Keynesci Konjonktür Teorisi
Keynesci iktisat gelene¤inde uzun y›llar analizlerde nominal ücretler ile fiyatlar›n
yap›flkan oldu¤u biçiminde bir varsay›m kullan›lmaktad›r. Bu varsay›ma dayana-
rak, Keynesci iktisatç›lar, toplam talepteki bir art›fl›n neden reel ç›kt› ve istihdam
üzerinde etkileri olaca¤›n› ve dezenflasyon sürecinde ç›kt› ve istihdam kay›plar›n›n
gerçekleflece¤ini aç›klamaya çal›flm›fllard›r. Ayr›ca bu varsay›m, konjonktür dö-
nemleri boyunca neden ücret ve fiyatlar›n, ç›kt› ve istihdama göre daha az de¤ifl-
ti¤ini aç›klamakta da kullan›lm›flt›r. Nihayet bu varsay›m›, daha önce aç›klad›¤›m›z
gibi envanter modeli ya da çarpan-h›zland›ran modeli ile de birlefltirildi¤inde, ta-
lep floklar›n›n nas›l konjoktürel dalglanmalar yarataca¤›n› aç›klamay› kolaylaflt›r-
maktad›r.

Bütün bunlara ra¤men, temel Keynesci yaklafl›m, nominal ücret ve fiyatlar›n
neden kat› oldu¤unu gösteren mikroiktisadi temellerden yoksun oldu¤u veya bun-
lar›n iyi bir iktisadi aç›klamas›n› yapamad›klar› için sürekli elefltiriye maruz kalm›fl-
t›r. Baflta N. Gregory Mankiw ve David Romer olmak üzere Yeni Keynesci iktisat-
ç›lar denilen bir grup iktisatç›, nominal ücretlerle fiyatlar›n neden kat› oldu¤unu
aç›klamaya dönük çok say›da teori gelifltirmifllerdir. Bunlar aras›nda, ifl gücü söz-
leflmeleri, sendikalar›n ücret belirlemesi, örtülü sözleflmeler, menü maliyetleri ve
etkin ücret hipotezlerini sayabiliriz. 
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Yeni Keynesci ‹ktisad›n temel özelliklerini üç ana noktada toplamak mümkün-
dür. Bunlar;

i. Yeni Keynesci modellerde, mal piyasalar›nda eksik rekabet piyasalar›n›n ba-
z› biçimlerinin geçerli oldu¤u, örne¤in tekelci rekabet gibi varsay›l›r. Oysa
önceki Keynesci modeller mal piyasalar›nda tam rekabetin oldu¤unu varsa-
yarlar.

ii. ‹lk Keynesci modellerde temel nominal kat›l›k parasal ücret iken Yeni Key-
nesci modellerde ayn› zamanda ürün fiyat kat›l›¤› üzerinde de durulur. 

iii. Yeni Keynesciler nominal ücret gibi nominal de¤iflkenlerde kat›l›¤a yol açan
etkenlerle birlikte, çal›flmalar›nda reel kat›l›klara da yer verirler. Burada sö-
zü edilen kat›l›klar ise toplam talep de¤iflmelerine karfl›l›k, reel ücret veya
firman›n nispi fiyat düzeyini kat›laflt›ran etkenlerdir.

Menü Maliyetleri Yap›flkan Fiyat Modelleri 
Yeni Keynesci iktisatç›lar nominal fiyat yap›flkanl›klar›n› vurgulamakta ve menü
maliyetlerini kullanarak bu yap›flkanl›klar› aç›klamaya çal›flmaktad›rlar. Yap›flkan
fiyat modellerinin en kritik unsuru firman›n tam rekabetçi bir firma olmamas›d›r.
Yani bu modellerde, 

i. Firma ürünün fiyat› olarak piyasa taraf›ndan belirlenen fiyat› almamakta ve
kendisi bu fiyat› nominal olarak belirlemekte ve belli bir süre bu nominal fi-
yatlardan sat›fl yapmaktad›r. 

ii. Firma belli bir süre listeledi¤i sabit fiyatlardan satabilece¤i kadar sat›fl yap-
maktad›r. 

iii. Firma maliyet ve talepteki de¤iflmelere ba¤l› olarak fiyatlar›nda zaman za-
man ayarlama yapmaktad›r. 

Bir firma fiyatlar›n› de¤ifltirdi¤i zaman baz› do¤rudan maliyetlere katlanmak zo-
rundad›r. Firma yeni fiyatlar›n yer ald›¤› kataloglar› müflterilerine göndermek, sat›fl
personeline yeni fiyat listelerini da¤›tmak veya lokantalarda oldu¤u gibi yeni me-
nüler haz›rlamak durumundad›r. Mal piyasalar›nda menü maliyetleri denilen bu
maliyetlere daha sonra, yeni listeler kadar tüketiciler ve üreticiler ile al›m-sat›m
sözleflmelerinin yeniden görüflülmesi ve denetlemede kullan›lan pahal› yönetim
maliyetleri de dahil edilmektedir. Dolay›s›yla menü maliyetleri firmalar›n maliyet-
lerini sürekli de¤il de ara s›ra ayarlamalar›na neden olur. Menü maliyetleri bilgisa-
yar teknolojisinin geliflimiyle küçülmüfl olmas›na ra¤men, büyük refah kay›plar›na
neden olabilmektedir. Menü maliyet modelleri, özellikle rant ekonomisinin geçer-
li oldu¤u durumlarda daha önemli olmaktad›r. Bu sözleflmeler aç›kt›r, uzundur ve
görüflmeler maliyetlidir.

E¤er fiyat ayarlamas› yapman›n maliyeti yüksekse üreticiler fiyatlar›n› de¤ifltir-
meden önce iyice düflünecekler ve bu da fiyatlar›n yap›flkan olmas›na neden ola-
cakt›r. Di¤er yandan, firmalar maliyetlerinde bir art›fl bile olsa fiyatlar›n› artt›rma gi-
rifliminde bulunmayabilirler. E¤er bir firma fiyat›n› artt›rmas›na karfl›n, di¤er firma-
lar fiyatlar›n› artt›rmazsa fiyat› artt›ran firma önemli ölçüde piyasa pay› kayb›yla
karfl›laflacakt›r. Tüm firmalar bu olguyu bildikleri için, hiçbir firma fiyat›n› artt›rma
girifliminde bulunmayacak ve bu durum fiyatlarda yap›flkanl›¤a yol açabilecektir.
Ayr›ca Mankiw, Akerloff ve Yellen’e göre küçük menü maliyetleri bile nominal fi-
yatlarda belirgin kat›l›klar yarat›r ve bu da ç›kt› ve istihdam da büyük dalgalanma-
lara neden olur. 
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Etkin Ücretler ve ‹ktisadi Dalgalanmalar
Reel ücretlerin neden kat› oldu¤unu aç›klamakta kullan›lan Yeni Keynesci model-
lerden birisi etkin ücret modelidir. Etkin ücret modelleri ayr›ca toplam talep flokla-
r›n›n neden oldu¤u konjonktürel dalgalanmalar› aç›klamakta kullan›lan bir meka-
nizmad›r. 

Etkin ücret modelinin temelinde, iflçilerin verimlili¤inin onlara ödenen reel üc-
rete ba¤l› oldu¤u düflüncesi ve bu nedenle de firmalar›n piyasalar› temizleyen üc-
ret düzeyinin üzerinde ücret ödedi¤inin varsay›lmas› yatar. Firmalar piyasalar› te-
mizleyen ücret düzeyinin üzerinde ücret ödedikleri için her zaman bir zorunlu ifl-
sizlik söz konusu olur. 

Etkin ücret teorisinin varsay›mlar› flu flekilde s›ralanabilir:
i. Firmalar›n iflçilerinin karakterleri ve kapasiteleri hakk›ndaki bilgileri eksiktir

(tersine seçim).
ii. ‹flçilerin gayretini ve hareketini gözlemenin olanaks›zl›¤›n›n yan› s›ra (ahla-

ki çöküntü), iflçinin bütün hareketlerinin sonucunu içeren bir sözleflme yap-
makta mümkün olmamaktad›r. 

iii. Verimlilik, ücret oran›yla pozitif iliflkilidir.
iv. Emek arz› fazlas› vard›r ve iflsiz iflçiler cari ücretin alt›nda çal›flmaya arzulu iken

firmalar verimlilik düfler gerekçesiyle ücreti düflürmek istememektedirler.
Bu varsay›mlara göre, verimlilik ücretler ile artmaktad›r. ‹flsizlik nedeniyle üc-

retler düflmemekte çünkü ücretleri düflürmek kârlar› düflürmektedir. Bu ücret, kâ-
r› maksimum yapan ücrettir ancak piyasay› temizlememektedir. ‹flçinin etkinli¤i re-
el ücretlerin mutlak düzeyine ba¤lanmaktad›r. 

‹flçinin etkinli¤i veya verimlili¤i, ifl gücü verimlilik indeksi ile ölçülmektedir. Ve-
rimlilik indeksi (e) flu flekilde formüle edilir,

e = e (W/P) (11)

‹fl gücü verimlilik indeksi formülünde görüldü¤ü gibi, ifl gücü etkinli¤i reel üc-
retin artan bir fonksiyonudur. ‹fl gücü verimlilik indeksini kullanarak toplam üre-
tim fonksiyonunu,

(12)

biçiminde yazabiliriz.
Daha öncede oldu¤u gibi ç›kt›, sermaye miktar› (K) ile verimlilik birimleri ola-

rak ölçülen ifl gücü miktar›na ba¤l›d›r. ‹fl gücünün verimlilik birimleri say›s› ise fi-
ziki birimlerin say›s› (N) ile verimlilik indeksi çarp›m›na eflittir. Toplam üretim
fonksiyonunda görülece¤i gibi ç›kt› ya daha fazla ifl gücü ifle al›nd›¤›nda ya da va-
rolan ifl gücünün verimlili¤i artt›¤›nda artar.

Burada N de¤eri zaman birimi bafl›na ifl gücü çal›flma saatleri ile ölçülür.
Etkin ücret modelinde iflçilerin verimlili¤inin neden reel ücrete ba¤l› oldu¤u-

nun üç aç›klamas› vard›r:
i. ‹flten Kaytarma Modeli: Firma iflçisine ödedi¤i reel ücreti ifl gücü piyasalar›-

n› temizleyen ücretin üzerinde vererek iflçisine ifl yerinde kaytarmamas› için
bir teflvik yapm›fl olur. E¤er iflçi ifl yerinde çal›flmaz ve kaytar›rsa iflten kovu-

y = F K, e W
P

N






























228 Makro ‹kt isat

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

M A K A L EM A K A L E



laca¤›n› ve bu kadar yüksek bir ücretten yeni bir ifl bulman›n da oldukça zor
oldu¤unu bilir. E¤er firmalar iflçilerin performanslar›n› tam olarak belirleye-
miyor ve onlar› çal›fl›rken tam olarak izleyemiyorsa böyle bir yüksek ücret
stratejisi firma aç›s›ndan kârl› olabilir.

ii. Devir Maliyet Modelleri: Firma piyasa ücretinin üzerinde bir ücret ödeyerek,
iflten ayr›lma oranlar›n› azaltabilir ve tekrar ifle alma ve e¤itme maliyetlerini
de en aza indirebilir. Yüksek ücret ayr›ca firmalar›n daha deneyimli ve da-
ha verimli bir ifl gücüne sahip olmalar›na olanak sa¤lar.

iii. Hediye De¤iflim Modelleri: Bu modele göre, iflçilere piyasa ücretinin üzerinde
ücret ödenmesi iflçilerin moralini yükseltir ve iflçiler de bunun üzerine daha faz-
la çaba sarfederler. Firma iflçilere piyasa ücretinin üzerinde ücret ödeyerek he-
diye vermifl olur ve iflçilerde bunun karfl›l›¤›nda yüksek verimlilikle çal›fl›rlar. 

Buraya kadar yapm›fl oldu¤umuz aç›klamalardan anlafl›laca¤› gibi etkin ücret
modelleri, ücretlerin neden kat› oldu¤unu aç›klar. Ayr›ca yine aç›klamalar›m›zda
reel kat›l›¤›n nas›l zorunlu iflsizli¤e yol açt›¤›n› gördük. Ancak buraya kadar yap-
m›fl oldu¤umuz aç›klamalar, toplam talepteki de¤iflmelerin neden ç›kt› ve istihda-
m› ve dolay›s›yla zorunlu iflsizlik düzeyini etkiledi¤ini aç›klamak için yeterli de¤il-
dir. fiimdi bunu aç›klayal›m:

E¤er para arz›ndaki bir azalma sonucunda toplam talepte azal›rsa, firmalar sa-
t›fllar›n›n azalmamas› için fiyatlar›n›; reel ücretleri de etkin ücret düzeyinde tutabil-
mek için parasal ücretleri düflürebilir. Ancak e¤er firmalar menü maliyetlerinden
dolay› fiyatlar›n› düflürmezlerse reel ücretleri etkin ücret düzeyinde tutabilmek için
parasal ücretleri de sabit tutmalar› gerekir. Bu durumda toplam talep, ç›kt› ve istih-
dam düzeyi düfler ve zorunlu iflsizlik artar. 

Yeni Keynesci iktisatç›lar, ç›kt› ve istihdamdaki dalgalanmalar›n, ücret ve fiyat-
lar›n de¤iflen ekonomik koflullara yavafl uyumundan kaynakland›¤›na inan›rlar. Bu
yavafl uyumdan dolay› toplam arz e¤risi düfley eksene paralel de¤il pozitif e¤ime
sahip bir e¤ri olur. Yap›flkan ücret ve yap›flkan fiyat modellerine iliflkin k›sa dönem
toplam arz denklemi, daha önce gördü¤ümüz iflçilerin yan›lmas› modeli ile eksik
bilgi modellerinden elde edilen eflitlikle ayn›d›r:

Y=Y-+α (P-Pe) (13)

Bu eflitlik uyar›nca, ekonomide beklenmeyen bir fiyat de¤iflikli¤inde reel ücret
hedeflenen reel ücretten uzaklaflacakt›r.

W/P = w x (Pe/P) olarak tan›mlanmaktad›r. Burada W/P reel ücreti ve w hedeflenen reel üc-
reti göstermektedir.

Reel ücrette meydana gelen de¤ifliklik istihdam edilen ifl gücü miktar›n›, dola-
y›s›yla ç›kt› miktar›n› etkiler. Sonuçta, fiyat düzeyinin beklenen fiyat düzeyinden
farkl›laflmas› ç›kt›y› do¤al düzeyinden sapt›r›r. Dolay›s›yla toplam talepteki de¤ifl-
meler ç›kt› ve istihdamda k›sa dönem dalgalanmalara neden olur. 

Yeni Keynesci konjonktür teorileri, orijinal Keynesci teorilerle karfl›laflt›r›ld›¤›n-
da, orijinal Keynescilere oranla nominal ücret ve fiyat kat›l›klar›n› aç›klama konu-
sunda daha çeflitli araçlara sahiptirler. Ayr›ca bu teoriler, di¤er konjonktür teorile-
rine göre daha gerçekçi analiz araçlar› ve çerçevesi gelifltirmifllerdir.

Yeni Keynesci iktisatç›lar, geleneksel Keynesci iktisatç›lar›n hangi konulardaki eksiklikle-
rini gidermeye çal›flm›fllard›r?
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Konjonktürü tan›mlamak ve konjonktür gerçek-

lerini aç›klamak

Konjonktür, istihdam, ç›kt› gibi önemli makroik-
tisadi de¤iflkenlerin, kendi uzun dönem de¤erle-
rinden senkronize olarak sapmalar›n› ifade eder.
Bir konjonktür döneminde, çok say›da iktisadi
faaliyette ayn› zamanda ortaya ç›kan geniflleme-
yi, benzer biçimde bu de¤iflkenlerde ortaya ç›-
kan bir daralma izler. Konjonktür döngüsel olma
özelli¤i gösterir ama belli bir sabit süresi yoktur.
Her konjonktür devresi, iktisadi faaliyetin dip
noktas›ndan bafllar, geniflleme evresine geçer ve
iktisadi faaliyet zirve noktas›na ulafl›r. Bunu bir
daralma evresi izler ve bu evre yeni bir dip nok-
tas›na ulafl›l›ncaya kadar devam eder. Konjonk-
tür, ülkeden ülkeye ve zaman içerisinde farkl›l›k-
lar gösterebilir. 
De¤iflkenler, konjonktüre göre nas›l de¤ifltikle-
rine ba¤l› olarak, konjonktürle ayn› yönde, z›t
yönde ve konjonktürden ba¤›ms›z de¤iflmeleri-
ne göre konjonktürle uyumlu, konjonktürle z›t
ve konjonktürden ba¤›ms›z de¤iflkenler olarak
s›nfland›r›labilirler. Ayr›ca de¤iflkenlerin, kon-
jonktüre göre zamanlamas› farkl› olabilir. E¤er
bir de¤iflkenin dip ve zirve noktas› konjonktür-
le ayn› ise o de¤iflkene efl anl› de¤iflken; kon-
jonktürden önce gerçeklefliyorsa öncü de¤iflken
ve sonra gerçeklefliyorsa da takipçi de¤iflken
denir. Örne¤in, tüketim ve yat›r›m de¤iflkenleri
konjonktürle uyumlu ve efl anl› de¤iflkenler ola-
rak adland›r›lmaktad›r.

Konjonktür teorilerinin temel bileflenlerini aç›k-

lamak

Konjonktür teorilerinin iki temel bilefleni vard›r.
Bunlardan ilki, ekonomiyi etkileyen floklar›n ta-
n›mlanmas›d›r. ‹kincisi ise Toplam Talep (AD)-
Toplam Arz (AS) modeli gibi, ekonominin bu
floklara nas›l tepki verdi¤ini aç›klayan modeldir. 
Konjonktürel dalgalanma yaratan arz ve talep
floklar› olmak üzere iki tür floktan bahsedebiliriz.
Arz floklar› do¤rudan do¤ruya ekonominin üre-
tim yönünü etkiler. Bu tür floklar aras›nda, tek-
nolojideki geliflme, iklim de¤iflmeleri veya do¤al
afetleri sayabiliriz. Talep floklar› ise ekonominin
talep yönünü etkileyen politika floklar› ve özel
talep floklar› diye ikiye ayr›l›r. Politika floklar›,
makroiktisadi otoritelerin kararlar›ndan kaynak-
lan›r. Özel talep floklar› ise ço¤unlukla ekonomi-
nin gelece¤i ile beklentilerdeki de¤iflmeler sonu-
cu tüketim veya yat›r›m harcamalar›ndaki de¤ifl-
melerden kaynaklan›r.

Talep, arz ve hem talep hem de arz yönlü kon-

jonktür teorilerini ve bunlar aras›ndaki farkl›-

l›klar› aç›klamak

Konjonktür teorilerini, konjonktürel dalgalanma-
lar›n kayna¤›n›n arz, talep veya her iki floktan
kaynaklan›p kaynaklanmad›¤›n› kabul edilmesi-
ne göre, arz, talep ve hem arz hem de talep yön-
lü konjonktür teorileri olarak üçe ay›rabiliriz.
Konjonktürel dalgalanmalar›n kayna¤› talep flok-
lar› olarak gören talep yönlü konjonktür teorile-
ri, Keynesci, parac› ve yeni klasik konjonktür te-
orileridir. Arz floklar›n›n temel neden olarak ka-
bul eden arz yönlü konjonktür teorisi Reel Kon-
jonktür Teorsidir. Hem arz hem de talep floklar›-
n›n dalgalanmalara neden olaca¤›n› iddia eden
konjonktür teorisi ise Yeni Keynesci teoridir. 
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1. Afla¤›daki teorilerden hangisinde talep floklar› kon-
jonktürel dalgalanma yaratmaz?

a. Yeni Keynesci Konjonktür Teorisi.
b. Keynesci Konjonktür Teorisi.
c. Parac› Konjonktür Teorisi.
d. Yeni Klasik Konjonktür Teorisi.
e. Reel Konjonktür Teorisi.

2. Afla¤›daki seçeneklerden hangisinde, de¤iflkenlerin
konjonktürel davran›fllar› ve zamanlamas› do¤ru olarak
verilmifltir.

a. Tüketim konjonktürle uyumlu ve efl anl› de¤ifl-
kendir.

b. Yat›r›m konjonktürle z›t ve efl anl› de¤iflkendir.
c. Para arz› konjonktürle uyumlu ama efl anl› de-

¤iflkendir.
d. Reel faiz oran›, konjonktürle uyumlu ama takip-

çi de¤iflkendir.
e. Sanayi üretim konjonktüre z›t ama efl anl› de¤ifl-

kendir.

3. Parac› iktisatç›lara göre, konjonktürün temel nedeni
nedir?

a. Yeni bir do¤al kaynak keflfi.
b. TCMB’n›n para arz›n› de¤ifltirmesi.
c. Otonom yat›r›mlar›n artmas›.
d. Tüketim harcamalar›nda ani düflüfl.
e. T’nin de¤er kazanmas›

4. Keynesci konjonktür modelinde, afla¤›daki de¤ifl-
kenlerden hangileri konjonktürel dalgalanma yaratmaz?

a. Yap›flan nominal ücretler.
b. Sat›fllar ve karlarla ilgili oynak beklentiler.
c. Çarpan etkisi.
d. H›zland›ran etkisi
e. Esnek fiyatlar.

5. Afla¤›daki modellerden hangisi, iflçilerin verimlili¤i-
nin, neden reel ücretlere ba¤l› oldu¤unu aç›klar?

a. Envanter modeli.
b. Çarpan-h›zland›ran modeli.
c. ‹flten kaytarma modeli.
d. Eksik bilgi modeli.
e. Menü maliyeti modeli.

6. Afla¤›daki konjonktür teorilerinin hangisinde tam re-
kabet ve esnek ücretler ile fiyatlar varsay›m› vard›r?

a. Keynesci.
b. Yeni Klasik.
c. Parac›.
d. Yeni Keynesci.
e. Yap›salc›.

7. Reel Konjonktür Teoricilerine göre afla¤›dakilerden
hangisi geçerli de¤ildir?

a. Fiyatlar esnektir.
b. Para yans›zd›r.
c. Ücretler esnektir.
d. Ekonomi eksik istihdamda da dengede olabilir.
e. Ekonomi herzaman tam istihdam dengesindedir.

8. Afla¤›daki iktisatç›lardan hangisi Yeni Klasik ‹ktisat-
ç›d›r?

a. Robert Lucas.
b. Leon Walras.
c. Paul Samuelson.
d. J. Maynard Keynes.
e. Milton Friedman.

9. Üretim düzeyi neden çak›flan de¤iflken olarak ad-
land›r›l›r?

a. Çünkü konjonktürden ba¤›ms›z hareket eder.
b. Çünkü konjonktürle farkl› yönde hareket eder.
c. Çünkü konjonktürle ayn› yönde hareket eder.
d. Çünkü dip ve zirve noktalar›na, toplam iktisadi

faaliyet düzeyiyle ayn› anda ulafl›r.  
e. Çünkü sadece bir dip ve zirve noktas›na sahiptir.

10. Afla¤›dakilerden hangisi, Yeni Keynesci iktisatç›lar-
la Yeni Klasik iktisatç›lar aras›ndaki ortak noktalardan
birisidir?

a. Her iki yaklafl›mda analizlerinde rekabetçi piya-
salar› kabul etmektedir.

b. Her iki yaklafl›mda ücret ve fiyatlar›n esnek ol-
du¤unu varsaymaktad›r.

c. Her iki yaklafl›mda rasyonel beklentiler varsay›-
m›n› kullan›r.

d. Her iki yaklafl›mda menü maliyetlerinin fiyat ka-
t›l›¤›na neden olaca¤›n› iddia eder.

e. Her iki yaklafl›mda sadece talep floklar›n›n kon-
jonktürel dalgalanma yarataca¤›n› kabu eder.

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘Konjonktür Teorilerinin
Temel Bileflenleri’ konusunu yeniden gözden
geçiriniz.

2. a Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘‹ktisadi De¤iflkenlerin Kon-
jonktürel Davran›fllar›’ konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

3. b Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘Parac› Konjonktür Teorisi’
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘Keynesci Konjonktür Teori-
si’ konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘Yeni Keynesci Konjonktür
Teorisi’ konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘Konjonktür Teorileri’ konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘Reel Konjonktür Teorisi’ ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘Yeni Klasik Konjonktür Te-
orisi’ konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘‹ktisadi De¤iflkenlerin Kon-
jonktürel Davran›fllar›’ konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise ‘Yeni Keynesci Konjonktür
Teorisi ile Yeni Klasik Konjonktür Teorisi’ ko-
nular›n› yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde 1

Bir konjonktür döneminde de¤iflkenlerin önceden kes-
tirilebilir bir biçimde birlikte de¤iflme e¤ilimine efl hare-
ketlilik veya ‘birlikte de¤iflim’ denir. Ç›kt›, fiyatlar, ifllet-
me kârlar› ve farkl› parasal büyüklükler sistematik bir
biçimde birlikte hareket ederler.

S›ra Sizde 2 

Sözü edilen bu üç de¤iflken de kanjonktürle uyumlu ol-
duklar› için, durgunluk dönemlerinde bu de¤iflkenlerde
azalma beklenebilir.

S›ra Sizde 3

Bir konjonktür modelinin iki bilefleni vard›r. Bunlardan
ilki, ekonomiyi etkileyen floklar›n tan›mlanmas›d›r. ‹ki-
cisi ise bu floklar›n ekonomiyi nas›l etkiledi¤ini aç›kla-
yan modeldir.

S›ra Sizde 4

Makroiktisatç›lar iktisadi olaylar› yorumlarken genellik-
le iki konuda ayr›fl›rlar. ‹ktisatç›lar›n ayr›flt›¤› ilk konu,
toplam arz (AS) e¤risinin biçimi ile ilgilidir. Bu kapsam-
da toplam AS e¤risinin düfley eksene paralel mi yoksa
yatay eksene paralel mi ya da artan e¤imli olup olma-
d›¤› tart›fl›lmaktad›r. ‹kinci ayr›flma konusu ise ekono-
miyi etkileyen farkl› floklar›n hangisinin nispeten daha
etkili oldu¤udur. Bu kapsamda talep yönlü floklar ile
arz yönlü floklar›n nispi önemleri tar›fl›lmaktad›r.

S›ra Sizde 5

Gelecekteki sat›fllar ve karlarla ilgili beklentilerdeki oy-
nakl›klardan kaynaklanan otonom yat›r›mlardaki de¤ifl-
melerdir.

S›ra Sizde 6

Marjinal tüketim e¤ilimi 0.6 veya %60 oldu¤u için,
1100’ün %60’› 660 olur.

S›ra Sizde 7

Para arz›ndaki de¤iflmelerden kaynakl› toplam talep
floklar›d›r.

S›ra Sizde 8

Öngörülmeyen toplam talep de¤iflmeleridir.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 9

Konjonktürel dalgalanmalar›n temel nedeni teknolojik
de¤iflmelerden kaynaklanan arz floklar›d›r.

S›ra Sizde 10

Menü maliyetleri ve etkin ücret gibi hipotezler gelifltire-
rek nominal ücretler ile fiyatlar›n neden esnek olmad›k-
lar›n› aç›klamaya çal›flm›fllard›r.
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