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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Mikro ve makro iktisat aras›ndaki fark› aç›klayabilecek,
Makro iktisad›n temel konular›n› tan›mlayabilecek,
Makro iktisad›n de¤iflkenleri aras›ndaki iliflkileri aç›klayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.
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• Ödemeler Dengesi
• Büyüme
• ‹flsizlik
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Makro ‹ktisad›n Temelleri
M‹KRO ‹KT‹SATTAN MAKRO ‹KT‹SADA
‹nsano¤lunun yeryüzünde varoluflundan itibaren, çeflitli ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
için üretimde bulunmak, ticaret yapmak ve elindeki ürünleri korumak gibi iktisadi içerikte çeflitli faaliyetlerde bulundu¤u bilinmektedir. Bu ba¤lamda insan, temel
ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya yönelik olarak çeflitli mallar› elde etme mücadelesine giriflti¤inden bu yana iktisatla özdeflleflmifltir.

Mikro ve Makro ‹ktisat Ay›r›m›
‹ktisat, k›s›tl› kaynaklar› kullanarak hangi mallar›n kimler için, ne kadar üretilece¤i ve kimler taraf›ndan tüketilece¤i gibi temel bir tak›m sorulara cevap arayan ve
ayn› zamanda fiyat›n oluflum mekanizmas›n› aç›klamaya çal›flan bir bilim dal›d›r.
Bu ba¤lamda, kaynaklar›n s›n›rl› ve ihtiyaçlar›n sonsuz olmas› nedeniyle çeflitli sorulara yan›t arayan bir bilim dal› olarak ortaya ç›km›fl ve geliflme göstermifltir. ‹ktisat bilimi yukar›da k›saca ifade edilen çeflitli sorunlara yönelik çözümlemeleri,
mikro ve makro iktisat olarak iki alt bilim dal› alt›nda gerçeklefltirmektedir. Buna
göre; temel ekonomik sorunlar› konu alan teorilerden bir k›sm› mikro iktisad›n bir
k›sm› da makro iktisad›n ilgi alan›na girmektedir.
‹ktisad›n mikro birimleri olan bireyler (tüketiciler) ve firmalar›n (üreticiler) iktisadi faaliyetlerini inceleyen mikro iktisat, ayn› zamanda ihtiyaç, fayda, de¤er ve
fiyat kavramlar›n› analiz eder. Bunun yan›nda piyasa türleri ve piyasalar›n iflleyifl
mekanizmalar›, farkl› piyasa koflullar›nda firma dengesinin nas›l olufltu¤unun araflt›r›lmas› da mikro iktisad›n konular› aras›ndad›r.
Makro iktisat ise, az say›da ve büyük ölçüde toplulaflt›r›lm›fl de¤iflkenlerin
analizi ile ilgilidir. Bunlar; toplam gelir, toplam tüketim, toplam tasarruf, toplam
yat›r›m ve fiyatlar genel seviyesi vs. gibi de¤iflkenlerdir. Ülke ekonomisi ve dünya
ekonomisini ilgilendiren konu bafll›klar› da makro iktisad›n ilgi alan›nda bulunmaktad›r. Bu anlamda yine istihdam, büyüme, enflasyon, kamu dengesi, d›fl ticaret, ödemeler dengesi gibi konularda makro iktisad›n temel ilgi alanlar› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Makro iktisatta, ekonomi bir bütün olarak ele al›nmakta ve bu bütün içindeki
birimlerin ayr› ayr› dengeleri de¤il de ekonominin tüm dengesi araflt›r›lmaktad›r.
Dolay›s›yla belirli bir dönemde milli gelirin ne olaca¤›, tam istihdam durumunun
sa¤lan›p sa¤lanamayaca¤›, toplam harcamalar›n ve toplam tasarruflar›n hangi faktörlerin etkisi alt›nda belirlenece¤i gibi sorulara yan›t aranmaktad›r.

‹ktisat bilimi temel ekonomik
sorunlara yönelik
çözümlemeleri, mikro ve
makro iktisat olarak iki alt
bilim dal› alt›nda
gerçeklefltirmektedir.

Mikro ‹ktisat, iktisad›n mikro
birimleri olan bireyler
(tüketiciler) ve firmalar›n
(üreticiler) iktisadi
faaliyetlerini inceleyen ve
ayn› zamanda ihtiyaç, fayda,
de¤er ve fiyat kavramlar›n›
analiz eden alt dal›d›r.
Makro ‹ktisat, iktisad›n az
say›da ve toplulaflt›r›lm›fl
de¤iflkenlerin analizi eden,
ayr›ca toplam gelir, toplam
tüketim, toplam tasarruf,
toplam yat›r›m ve fiyatlar
genel seviyesi gibi konular›
inceleyen alt dal›d›r.
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Makro ‹ktisad›n Do¤uflu ve Keynes
Bir sosyal bilim olarak
iktisad›n ortaya ç›k›fl›, 18.
yüzy›lda ‹ngiltere’ de
bafllay›p, ard›ndan di¤er
Avrupa ülkelerine yay›lan,
Sanayi Devrimi y›llar›na
dayan›r.
Büyük Bunal›m öncesi
dönemde genifl ölçekli
ekonomik sorunlar›n
incelenmesinde iktisatç›lar,
kimi zaman klasik modeller
olarak da adland›r›lan mikro
ekonomik modelleri
kullanm›fllard›r.

Büyük Bunal›m sürecinde
ortaya ç›kan sorunlar›n
çözümünde klasik
modellerin yetersiz kalmas›,
makro iktisad›n do¤up
geliflmesine öncülük
etmifltir.

1930’lu y›llar sonras› makro
iktisat, mikro iktisattan
farkl› kavramlar›, konular›
ve analiz yöntemiyle
gündeme gelmifl oldu.

Bir sosyal bilim olarak iktisad›n ortaya ç›k›fl›, 18. yüzy›lda ‹ngiltere’de bafllay›p, ard›ndan di¤er Avrupa ülkelerine yay›lan, Sanayi Devrimi y›llar›na kadar dayan›r.
Adam Smith’in “Uluslar›n Zenginli¤i” adl› kitab›n›n yay›m y›l› olan 1776 tarihi, iktisadi analizin do¤ufl y›l› olarak kabul edilmektedir. Adam Smith’in içinde bulundu¤u iktisadi düflünce okulu olan Klasik iktisatç›lar fiyat mekanizmas›n›n görünmeyen bir el gibi iflledi¤ini, piyasay› daima tam istihdamda dengeye getirdi¤ini ileri
sürmüfllerdir. Klasikler denge durumunun zaman zaman ufak de¤ifliklikler geçirebilece¤ini ancak bozulan dengenin kendili¤inden tekrar tam istihdama gelece¤ine
inanm›fllar ve makro iktisatla ilgilenmemifllerdir. 1930 y›l› ve sonras› dönem makro iktisad›n ortaya ç›k›fl› anlam›nda oldukça önemlidir. Büyük Bunal›m dönemi
olarak da adland›r›lan 10 y›ll›k süreçte, iflsizlik oldukça yüksek düzeylere ç›km›flt›r. Bu kadar uzun süren yüksek iflsizlik dönemini aç›klayabilmekte Klasik iktisadi
düflüncenin yetersiz kalmas›, makro iktisad›n do¤up geliflmesine öncülük etmifltir.
Ayn› zamanda “Büyük Bunal›m” dönemindeki di¤er baz› ekonomik olaylar da iktisatç›lar› makro iktisatla ilgili konular üzerinde durmaya yönlendirmifltir.
Önceki dönemlerde dünya ekonomisinde çok büyük sorunlar›n yaflanmad›¤›n›
söylemek mümkündür. Bu dönemde ifl arayan herkes fazla zorlanmadan ifl bulabilmifl, gelirler önemli ölçüde artm›fl ve fiyatlar nispeten istikrarl› bir seyir izlemifltir. Ancak 1929’un sonlar›na do¤ru ifller ters gitmeye bafllam›fl, büyük boyutlu iflsizlik baflta olmak üzere, de¤iflik sorunlar gündeme gelmifltir. Bu ba¤lamda örne¤in,
ABD’de 1929 y›l›nda 1.5 milyon kifli iflsiz iken 1933’te iflsiz say›s› on kat artarak
yaklafl›k 13 milyona ulaflm›flt›r. Öte yandan ABD ekonomisi 1929’da 103 milyar dolar de¤erinde yeni mal ve hizmet üretmiflken bu rakam 1933’te yaklafl›k yar› yar›ya azalarak 55 milyar dolara düflmüfltür. Yaflanan borsa çöküflleri sonucunda milyarlarca dolarl›k kiflisel servet kaybedilmifltir.
Büyük Bunal›m öncesi dönemde genifl ölçekli ekonomik sorunlar›n incelenmesinde iktisatç›lar, kimi zaman klasik modeller olarak da adland›r›lan, mikro ekonomik modelleri kullanm›fllard›. Hatta “makro iktisat” II. Dünya Savafl› sonras› döneme kadar pek de kullan›lan bir kavram de¤ildi. Örne¤in, klasik arz ve talep analizine göre iflgücündeki arz fazlas›n›n ücretleri afla¤›ya çekerek, yeni bir denge noktas› oluflturaca¤› ve bu nedenle uzun süren bir iflsizli¤in söz konusu olamayaca¤›
kabul edilmifltir. Ancak, ortaya ç›kan sorunlar›n çözümünde Klasik modellerin yetersiz kalmas› makro iktisad›n do¤up geliflmesine öncülük etmifltir. Bu ba¤lamda
“Büyük Buhran”’› aç›klayan ve devletin belli politikalarla ekonomik çöküntülerin
üstesinden gelebilece¤ini iddia eden bir iktisadi düflünür, John Maynard Keynes’in
görüflleri öne ç›km›flt›r. 1883-1946 y›llar› aras›nda yaflayan ünlü ‹ngiliz ekonomist
John Maynard Keynes, Büyük Buhran’› aç›klayan ve devletin belli politikalarla
ekonomik çöküntülerin üstesinden gelebilece¤ini iddia eden yeni bir teorik çerçeve ortaya koyarak modern makroekonominin öncülü¤ünü yapm›flt›r.
‹ktisat tarihinin en önemli çal›flmalar›ndan birisi, John Maynard Keynes’in
1936’da yay›nlanan “‹stihdam, Faiz ve Paran›n Genel Teorisi” isimli kitab›d›r. Bu
kitapta Keynes, piyasalar›n ve bunlar›n davran›fllar› ile ilgili bilgileri kullanarak karmafl›k iktisadi olaylar› aç›klamaya dönük bir teori gelifltirmifltir. Bu nedenle makro
iktisad›n kökenleri büyük ölçüde Keynes’in sözü edilen eserine dayand›r›l›r. Çünkü Keynes, Klasik modellerin öne sürdü¤ü flekilde istihdam›n fiyatlar ve ücretler
taraf›ndan belirlendi¤i görüflünü reddetmifl ve ekonomide üretilen mal ve hizmetlere olan toplam talebin, istihdam› belirleyen temel faktör oldu¤u görüflünü gelifl-
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tirmifltir. Keynes devletin çeflitli politikalarla ekonomiye müdahale edebilece¤ini,
böylece üretim ve istihdam hacmi üzerinde etkili olabilece¤ini savunmufltur. Bu
görüfl Klasik modellerin kabul etti¤i “b›rak›n›z yaps›nlar-b›rak›n›z geçsinler” felsefesinin tamamen z›dd› olarak de¤erlendirilmektedir. Keynes’in yaklafl›m›, özel sektör talebinin yetersiz kald›¤› bir dönemde, üretimdeki ve istihdamdaki düflüflü önlemek için devletin toplam talebi destekleyerek ekonomiye müdahale etmesi gerekti¤i fleklinde özetlenebilir.
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. Keynes’in görüflleri II. Dünya Savafl›’ndan sonra, özellikle 1950’li y›llarda hem iktisatç›lar aras›nda hem de devlet yöneticileri aras›nda artan bir flekilde taraftar bulmaya bafllam›flt›r. Bu dönemde, devletin ekonomide belirli bir istihdam hacmini ve üretim düzeyini gerçeklefltirme,
üretim ve istihdamda gözlenen dalgalanmalar› hafifletme gibi hedeflere ulaflabilmek için elinde bulunan vergi ve harcama miktar› gibi araçlar› kullanabilece¤i
inanc› yayg›nlaflm›flt›r. Böylece makro iktisat, mikro iktisattan farkl› kavramlar›, konular› ve analiz yöntemiyle gündeme gelmifl oldu. Keynes, Uluslararas› Para Fonu
(IMF)nun kurulmas›nda ve II. Dünya Savafl› sonras› uluslararas› para sisteminin
oluflumunda, kitab›ndaki düflüncelerinin d›fl›nda önemli katk›lar yapm›flt›r.
Keynes’in Makro iktisad›n do¤uflundaki rolü nedir?

SIRA S‹ZDE

MAKRO ‹KT‹SADIN B‹LEfiENLER‹

1

Ü fi Ü N E L ‹ Mbunlar karMal ve hizmetlerin üretim, tüketim, al›m ve sat›m›, ihracat veDithalat›,
fl›l›¤›nda yap›lan ödemeler, borç alma- verme ve yat›r›m gibi ekonomik faaliyetler
makroekonomik yap› içinde gerçekleflmektedir. Makroekonomik
ise ekoS O Riflleyifl
U
nomideki çeflitli kesimlerin karfl›l›kl› etkileflimiyle gerçekleflmektedir. Ayn› zamanda Makroekonomik iflleyifl farkl› sektörleri de kapsamaktad›r. Bu ba¤lamda
D‹KKAT
üretim, tüketim, de¤iflim, reel yat›r›mlar gibi olanlar› reel sektörü ilgilendirirken,
finansal nitelikte olan varl›klar›n üretim ve de¤iflimi ise finansal sektörün konusuSIRA S‹ZDE
nu oluflturmaktad›r.
Makro ekeonomik yap›n›n iflleyifli mal, hizmet ve parasal ak›mlar›n birlikte
gerçekleflmesini gerektirmektedir. Bu ba¤lamda makro iktisad›n ekonomide dört
AMAÇLARIMIZ
temel gurubun (hane halk›, firmalar, devlet ve d›fl alem) davran›fllar› üzerinde durdu¤unu söyleyebiliriz. Bunu fiekil 1.1’de gösterilen “Ekonomideki Faaliyetlerin
Döngüsel Ak›m›” yard›m›yla üç aflamal› olarak aç›klamaya çal›flal›m.
aflama
K ‹ T A Birinci
P
“mal ve hizmet ak›m›”d›r. Bu ak›m›n bafllang›ç noktas›n› hanehalk› ve firmalar
oluflturur. ‹kinci aflama devletin yer ald›¤› vergiler ile mal hizmetlerin oluflturdu¤u
bir süreçtir. Üçüncü aflamada ise d›fl alem iliflkileri yer almaktad›r.
TELEV‹ZYON

D Üvefi Ü N E L ‹ M
Ekonomide mal
hizmetlerin üretim, tüketim,
al›m ve sat›m›, ihracat ve
ithalat›, bunlar Skarfl›l›¤›nda
O R U
yap›lan ödemeler, borç
alma- verme ve yat›r›m gibi
faaliyetler makroekonomik
D‹KKAT
yap› içinde
gerçekleflmektedir.

N N

‹NTERNET

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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fiekil 1.1
Ekonomideki
Faaliyetlerin
Döngüsel Ak›m›

Vergiler
(para)

DEVLET

Vergiler
(para)

Kamu hizmetleri

Mallar ve hizmetler
F‹RMALAR

Mallar ve hizmet bedelleri (para)

HANE HALKI

Üretim faktörü
Üretim faktörleri bedeli (para)

‹hracat, ithalat
(mal,hizmet ve
parasal)

Ekonomide mal ve hizmet
ak›mlar› ve ters yönde
oluflan parasal ak›mlar
sürekli bir devinim
göstermektedir.

Günümüz ekonomileri d›fla
aç›k ekonomilerdir ve
yabanc› ekonomiler ile
de¤iflik düzeylerde ve
türlerde iliflki içindedir.

DIfi
ALEM

‹thalat ve bedelleri
(parasal)

Hane halk› üretim için gerekli üretim faktörlerini (do¤a, sermaye, emek) firmalara sa¤lamaktad›r. Firmalar ise hane halk› için tüketim mallar› sa¤lamakta, hane
halk› bu mallar› sat›n almaktad›r. Mal ve hizmet ak›m› devam ederken ters yönde
bir ak›m daha (para ve harcama ak›m›) ayn› flekilde devam etmektedir. Burada hane halk›n›n üretim kayna¤› olarak verdi¤i sermaye emek ve do¤a karfl›l›¤›nda ters
yönlü rant, ücret ve faiz hane halk›na gelmektedir. Bu ayn› zamanda hane halk›n›n gelirlerini oluflturmaktad›r. Buna gelir ak›m› da denilebilir. Di¤er taraftan firmalar ürettikleri mallar› hane halk›na satt›klar› için, hane halk› bu mallar›n karfl›l›¤›n›
ödeyeceklerdir. Bu sayede mal ak›m›na ters yönlü bir para ak›m› daha oluflacakt›r.
Buna da harcama ak›m› denilebilir. ‹flte mal ve hizmet ak›m› ile ters yöndeki parasal ak›m sürekli bir flekilde devam etmektedir.
Di¤er bir ekonomik birim ise devlettir ve ekonomide devletin de çeflitli ekonomik ifllevleri bulunmaktad›r. Klasik anlamda devletin temel görevlerinden birisi ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› d›flar›ya karfl› korumak, di¤eri ise içeride güvenli¤i sa¤layarak
adalet da¤›tmakt›r. Bunun d›fl›nda günümüzde devlet daha çok sosyal bir varl›k
olarak karfl›m›za ç›kmakta ve vatandafllara yönelik birtak›m hizmetler sunmaktad›r.
Bunlara kamu hizmeti denilmektedir. Devlet kamu hizmetini yerine getirebilmek
için vergi toplayarak gelir elde etmektedir. Bu vergiler dolayl› ve dolays›z vergi
olarak ikiye ayr›l›r. Dolays›z vergiler; gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi,
tafl›t vergisi gibi do¤rudan vergi dairelerine yat›r›lan vergilerdir. Dolayl› vergiler ise
ürün fiyatlar›na kar›flm›fl durumda olan vergilerdir.
Devlet, vergileri firmalar ve hanehalk›ndan toplayarak devletin gelirini oluflturmakta, ayn› zamanda toplad›¤› vergi karfl›l›¤›nda firma ve hane halk›na kamu hizmeti sa¤lamaktad›r. Ayr›ca devlet, kamuda çal›flacak emek ve sermayeyi de hane
halk›ndan hizmet ak›m› ile sa¤larken ters yönde hane halk›na gelir ak›m› oluflmak-
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tad›r. Devlet firmalardan da kamu hizmetini sa¤lamak için mal ve hizmet al›m›
yapmaktad›r. Bunlar›n karfl›l›¤› olarak da harcama ak›fl› oluflmaktad›r.
Günümüz ekonomileri art›k d›fla aç›k ekonomilerdir. Bunun anlam›, yabanc›
ekonomiler ile de¤iflik düzeylerde ve türlerde iliflki içindedir. Ekonomideki yabanc› ülkelerle iliflkiler firmalar, devlet ve hane halklar› kanal›yla sa¤lanmaktad›r. Bu
anlamda ekonomik birimler bir taraftan d›fl sat›m (ihracat) yapmakta, di¤er taraftan da d›flar›ndan al›m (ithalat) yapmaktad›r. Buna göre ithalat karfl›l›¤› di¤er ülkeler do¤ru bir gelir ak›m› (parasal ak›m) olurken, bizim ülkemize do¤ru mal ve hizmet ak›m› olmaktad›r. Di¤er taraftan ihracat karfl›l›¤›nda ise bizim ülkemize do¤ru
bir gelir ak›m› (parasal ak›m) olurken, di¤er ülkelere do¤ru mal ve hizmet ak›m›
olmaktad›r.
Bir ekonomide makroekonomik dengenin gerçekleflmesi gelir, harcama eflitli¤inin sa¤lanabilmesine ba¤l›d›r. Bunun için ekonominin geneli için elde edilen gelirin tamam›n›n harcanmas› gerekti¤i aç›kt›r. Yani harcanmayan, arta kalan hiçbir
gelir kalmamal›d›r. Bunun anlam› ekonomik birimlerin tasarruf yapmamas›d›r. Oysa gerçek yaflamda bu mümkün de¤ildir. Bilindi¤i gibi ekonomik birimler çeflitli
nedenlere ba¤l› olarak gelirlerinin bir k›sm›n› tüketmez ve bir flekilde tüketimlerinin bir k›sm›n› ötelerler. Bu durumda ekonomik birimlerin bireysel anlamda tasarruf yapt›klar›n› söyleyebiliriz. Böyle bir durumda ekonomide yap›lan tasarruf düzeyi kadar bir harcama eksi¤i ortaya ç›kacakt›r. Dolay›s›yla da makroekonomik anlamda gelir, harcamalardan fazla olacak ve makro denge sa¤lanamayacakt›r. Bu
durum ilerleyen aflamalarda ekonomik daralma ile sonuçlanacakt›r. Ekonideki daralman›n, gerilemenin ortadan kald›r›lmas›n›n yolu ise tasarruflar›n bir flekilde harcamalara kanalize edilmesidir. Buradaki harcamalar, ekonominin daha da büyümesini sa¤layacak yat›r›m harcamalar›d›r. Bu süreçte finansal sektör, finansal iliflkilere önemli bir rol düflmektedir.
Günümüz ekonomilerinin iflleyiflinde finansal sistemin önemli bir etkisi bulunmaktad›r. Finansal sektör, finansal piyasalar sayesinde birikimleri reel yat›r›mlara
dönüfltürür. Bununla birlikte ekonominin etkin bir flekilde ifllemesi ve büyümesi için
finansal sistemin etkin çal›flmas› da oldukça önemlidir. Finansal sektör reel sektörün
rakibi de¤il, onun tamamlay›c›s›d›r. Bu ba¤lamda, ekonominin daha da büyümesine hizmet eden bir sektör olarak ekonomik yap›n›n önemli bir alt sektörüdür.

Bir ekonomide
makroekonomik dengenin
gerçekleflmesi, gelir
harcama eflitli¤inin
sa¤lanabilmesine ba¤l›d›r.

MAKRO ‹KT‹SADIN TEMEL KONULARI
Ekonominin iki alt dal›ndan birisi olan makro iktisat, günümüzün en çok tart›fl›lan
belli bafll› sorunlar› ve konular›yla ilgilenir. Ancak makro iktisadi sorunlar zaman
içinde de¤iflmekte ve genellikle günün ekonomik sorunlar›n› anlamak ve analiz etmek için ortaya at›lmaktad›r. Bu ba¤lamda toplam mal ve hizmet üretimi, üretim
art›fl› (ekonomik büyüme), ekonomik dalgalanmalar (geniflleme ve daralmalar),
kaynaklar›n kullan›m sorunu (iflsizlik), fiyat istikrar› (enflasyon, deflasyon), d›fl
ekonomik iliflkiler (ödemeler dengesi), faiz oranlar›n›n belirlenmesi, döviz kurlar›n›n oluflumu gibi farkl› konular makro iktisad›n ilgi alan› içindedir. Bununla birlikte hemen her dönemde ve ekonomide geçerli olan bir tak›m sorunlar vard›r ki
bunlar makro iktisad›n temel konular› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Makro iktisad›n temel konular› ayn› zamanda ülke ekonomisinin mevcut performans›n›n da belirleyicileridir. Bir ülke ekonomisinin performans›n› belirlemeye,
yani sa¤l›kl› iflleyip ifllemedi¤ini anlamaya yönelik birçok de¤iflken söz konusudur.

Toplam mal ve hizmet
üretimi, üretim art›fl›
(ekonomik büyüme),
ekonomik dalgalanmalar
(geniflleme ve daralmalar),
kaynaklar›n kullan›m sorunu
(iflsizlik), fiyat istikrar›
(enflasyon, deflasyon) d›fl
ekonomik iliflkiler (ödemeler
dengesi), faiz oranlar›n›n
belirlenmesi, döviz
kurlar›n›n oluflumu gibi
konular makro iktisad›n ilgi
alan› içindedir.
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Her hükümet bu göstergeleri büyük bir dikkatle izlemek durumundad›r. Öte yandan sözü edilen bu göstergeler günlük yaflant›m›z› çok yak›ndan etkiledi¤i için
toplumun büyük bir bölümü de bu göstergelerle ve bu göstergeleri etkileyebilmek
amac›yla izlenen politikalarla yak›ndan ilgilenmekte, özellikle iflsizlik ve enflasyon
oran›n› makul say›labilecek düzeylerde tutmaya ve üretim hacmini artt›rmaya dönük politikalara büyük ilgi göstermektedir. Makro iktisad›n ilgi alan›na giren temel
de¤iflkenler flöyle s›ralanabilir;
• Üretim düzeyi ve ekonomik büyüme
• ‹flsizlik ve istihdam
• Enflasyon ve fiyatlar genel düzeyi,
• D›fl ekonomik iliflkiler (Ödemeler Bilançosu)

Üretim Düzeyi ve Ekonomik Büyüme
GSYH; bir ekonomide belli bir
dönemde (1y›l) üretilen
tamamlanm›fl (nihai) mal ve
hizmetlerin parasal de¤erleri
toplam›d›r.

Bir ekonominin bütün olarak büyüklü¤ünün ölçüsü o ekonominin ütetim gücü taraf›ndan belirlenir. Bir ekonomide mevcut kaynaklar›n ne ölçüde de¤erlendirildi¤i, üretim faktörlerinin kullan›m biçimi, o ekonomideki üretim düzeyi yani gelir
düzeyine ba¤l›d›r. Bu anlamda en s›k kullan›lan kavramlardan birisi Gayri Safi
Yurtiçi Has›la (GSYH) d›r. GSYH’n›n tan›m›n› ise bir ekonomide belli bir dönemde (1y›l) üretilen tamamlanm›fl (nihai) mal ve hizmetlerin parasal de¤erleri toplam›, olarak yapabiliriz. GSYH ayn› zamanda bir ulusal ekonominin y›llara göre performans de¤erlendirmesinde kullan›lan önemli de¤iflkenlerin bafl›nda gelmektedir.
Tablo 1.1, Türkiye’deki üretim gücünün y›llara göre durumunu vermesi aç›s›ndan
oldukça aç›klay›c›d›r.

Tablo 1.1
Türkiye’de GSYH’n›n
Geliflimi
Kaynak: Türkiye
‹statistik Kurumu
(TU‹K)

Gayri Safi Yurtiçi Has›la Sonuçlar›
Y›llar

Cari fiyatlarla
Cari fiyatlarla
Cari fiyatlarla
Geliflme
Geliflme
Geliflme
GSYH
GSYH
GSYH
H›z› %
H›z› %
H›z› %
(Milyon T)
(Milyon T)
(Milyon $)

1998

70.203

-

270.947

-

70.203

-

1999

104.596

49,0

247.544

-8,6

67.841

-3,4

2000

166.658

59,3

265.384

7,2

72.436

6,8

2001

240.224

44,1

196.736

-25,9

68.309

-5,7

2002

350.476

45,9

230.494

17,2

72.520

6,2

2003

454.781

29,8

304.901

32,3

76.338

5,3

2004

559.033

22,9

390.387

28,0

83.486

9,4

2005

648.932

16,1

481.497

23,3

90.500

8,4

2006

758.391

16,9

526.429

9,3

96.738

6,9

2007

843.178

11,2

648.625

23,2

101.255

4,7

2008

950.534

12,7

742.094

14,4

101.922

0,7

2009

952.559

0,2

616.703

-16,9

97.003

-4,8

2010

1.098.799

15,4

731.608

18,6

105.886

9,2

2011

1.294.893

17,8

772.298

5,6

114.874

8,5
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Genel olarak daha fazla GSYH mal ve hizmet üretimi yoluyla yaflam standartlar›n›n yükseltildi¤i düflünülür. GSYH belli bir dönemde (genellikle bir y›l olarak al›n›r) üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal de¤eri olarak hesaplan›r ve ekonomilerin karfl›laflt›r›lmas›nda veya bir ekonominin y›llar itibar›yla gelifliminin izlenmesinde veya ekonomilerin yaflam standartlar›n›n (seviyelerinin) ölçülmesinde gösterge olarak kullan›l›r. Bu nedenle bir performans ölçütü olan GSYH rakamlar›n›n
düzeyi ve de¤iflimi oldukça önemlidir. Bu ve benzeri, nedenlere ba¤l› olarak, bir
ülkenin üretim gücü ve ayn› anlamda de¤erlendirilen GSYH düzeyi makro iktisad›n temel konular›ndan birisi olmaktad›r.
Bir ülkenin üretim gücünü bilmek tek bafl›na belli düzeyde aç›klay›c› olmaktad›r. Bunun yan›nda bir ulusal ekonominin üretim gücünün y›llar itibariyle de¤iflimi, bu anlamda ekonomik büyümesi de makro iktisat aç›s›ndan oldukça önemlidir. Makro ‹ktisad›n en güncel konular›ndan birisi olan ekonomik büyüme, toplumlar›n refah ve yaflam standartlar›nda geliflmenin sa¤lanmas› için çok önemlidir.
Bir ülkede yaflayan insanlar›n yaflam standartlar›n› sürekli biçimde art›rman›n tek
yoludur. Bireylerin refah düzeylerinin artmas›, daha fazla kifli bafl›na gelir elde etmeleri ve böylece ihtiyaç duyduklar› mal ve hizmetleri talep ettikleri ölçüde temin
edebilmeleriyle mümkün olmaktad›r. Bu yüzden tüm ülkelerin ulaflmak istedikleri
bafll›ca makroekonomik amaçlardan bir tanesi de h›zl› ve istikrarl› bir ekonomik
büyümedir. Ekonomik büyüme basit olarak ülke vatandafllar›n›n istedi¤i mal ve
hizmetleri üretebilme gücünü artt›rmak olarak tan›mlanabilir. Büyüme h›z› ise belirli bir dönemde, genellikle bir y›lda, milli gelirin yüzde kaç artt›¤›n› gösterir.
Ekonomik büyümenin iki kayna¤› bulunmaktad›r. Bunlardan birincisi, üretimde kullan›lan üretim faktörlerinin miktar›n›n artmas›d›r. Büyümenin ikinci kayna¤›
ise üretim faktörlerinin verimlili¤inin artmas›d›r. Böylece ayn› miktardaki üretim
faktörleri ile daha fazla üretim yap›lmas› mümkündür. Bir ülkenin sahip oldu¤u
üretim kaynaklar› iflgücü, sermaye, do¤al kaynaklar, teknoloji ve bilgi birikimi y›ldan y›la de¤iflmektedir. Büyüme bu kaynaklar›n nicelik ve niteli¤indeki art›fllarla
ortaya ç›kmaktad›r. Büyümeyi rakamlarla ifade edebildi¤imizden, sonuçta ekonomisi büyüyen bir ülkenin temel göstergeleri üretim hacmindeki art›fl ile milli gelirdeki art›fllard›r.
Mal ve hizmet üretimi için gerekli kaynaklara sahip olmak, kaynaklar› nicelik
ve nitelik olarak gelifltirmek, üretim kapasitesini artt›rmak ve buna yönelik gerekli politika bileflenlerini saptamak ve uygulamak refah olgusunun di¤er boyutu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu çerçevede iktisadi büyümenin kaynaklar› iktisatç›lar
için araflt›rma konusu haline gelmifltir. Bilindi¤i gibi XX. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren, temel üretim faktörlerine ‘bilgi’nin eklenmesine yol açan bilgi devrimi gerçekleflmifltir. Bu ba¤lamda büyüme literatürüne ekonomik büyüme üzerindeki etkileri aç›s›ndan, yeni kavramlar girmifltir. Bunlar bilgi toplumu, bilgi ekonomisi, befleri sermaye, Araflt›rma Gelifltirme (Ar-Ge), yaparak ö¤renme (learning-by-doing) ve
teknoloji yay›l›m› (spillover) gibi kavramlard›r.
‹stikrarl› ve sürekli büyüme sadece az geliflmifl ülkeler aç›s›ndan de¤il, ayn› zamanda geliflmifl ülkeler için de önemli bir konudur. Fakat ülkelerin geliflmifllik
farklar›, iktisadi büyüme için farkl› çözüm yollar› ve politikalar gerektirmektedir.
Makro iktisat teorisinde gelifltirilen büyüme modelleri bu soruna yaklafl›m biçimlerini bak›m›ndan yol gösterici olmaktad›r.
Makro iktisad›n temel konular›ndan birisi olan ekonomik büyümenin
SIRAönemi
S‹ZDEnedir?

Ekonomik büyüme bir ülkede
yaflayan insanlar›n yaflam
standartlar›n› sürekli
biçimde art›rman›n tek
yoludur.

Ekonomik büyümenin, üretim
faktörlerinin miktar›n›n
artmas› ve üretim
faktörlerinin verimlili¤inin
artmas› olmak üzere iki
temel kayna¤›
bulunmaktad›r.

2
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Ekonomik büyüme sorunu hala çözüm arayan problem olarak durmaktad›r. Az
geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerin bugünkü büyüme ve geliflme sorunlar›na daha k›sa sürede sonuç alabilmesi için yeni çözümler üretmesi gerekmektedir.

‹flsizlik ve ‹stihdam
‹stihdam: emek, sermaye,
toprak vb çeflitli üretim
faktörlerinin fiili olarak
üretim sürecinde
kullan›lmas›d›r.
Eksik istihdam: üretim
faktörlerinin bir k›sm›n›n
üretime kat›lmamas›
(kat›lamamas›) durumuna
denir.

Tam istihdam: cari ücret
düzeyinde çal›flmak
iste¤inde olanlar›n
tamam›n›n çal›flt›r›ld›¤›
durumdur.
Tam istihdam›n
gerçekleflmifl oldu¤u bir
ekonomide, mevcut çal›flma
koflullar›nda ve cari ücret
düzeyinde çal›flmak isteyen
tüm emek sahipleri ifl
bulabildi¤i gibi, ülkenin
mevcut sermaye stoku ve
tabiat (do¤a) faktörü de
tamamen üretime kat›lm›fl
durumdad›r.

‹flsizlik, her ülkede sosyal ve ekonomik boyutlar› farkl› olmakla birlikte, insanl›k
tarihi boyunca tüm toplumlar›n en onemli sorunlar›n›n bafl›nda gelmektedir. Ülkeler ozellikle teknolojik olarak gelisirken, üretim sistemleri de¤ismekte ve ifl gücünün bu gelismelere ayak uydurmas› zorlaflmaktad›r. Ayr›ca nufus art›fl›na ba¤l› olarak artan iflgücüne istihdam imkânlar› yaratmak sorun haline gelmektedir. Bu durum asl›nda üretim faktörlerinin istihdam› sorunudur. Sorunun nedenlerini bulmak
ve çözüm yollar› gelifltirmek ise makro iktisad›n konusudur.
Ekonomik performans›n ortaya konulmas›n›n bir boyutu da o ekonominin
üretken kaynaklar›n› ne ölçüde kullanabildi¤i ya da istihdam edebildi¤idir. ‹stihdam, emek, sermaye, toprak vb. gibi çeflitli üretim faktörlerinin fiili olarak üretim
sürecinde kullan›lmas› demektir. Mevcut üretim faktörlerinin bir k›sm›n›n üretime
kat›lmamas› (kat›lamamas›) durumuna eksik istihdam ya da iflsizlik denir. Üretim
faktörlerinin tamam›n›n kullan›m› durumu ise tam istihdam olarak ifade edilir.
Yani bir ekonomide üretim faktörlerinin tümü çal›fl›yor ve üretime kat›l›yorsa biz
bu ekonominin tam istidam durumunda oldu¤unu ya da tam istihdama ulaflt›¤›n›
söyleriz. Bu genifl anlamda istihdam tan›m› olarak bilinir. ‹stihdam›n dar tan›m› ise
üretim faktörlerinden sadece emek faktörü üzerinden yap›lmaktad›r. Bunun nedeni ise iktisatta genel kabul gören bir varsay›ma dayanmaktad›r. Bu varsay›ma göre, eme¤in istihdam edilmesi halinde di¤er üretim faktörleri de istihdam edilecektir. Dolay›s›yla istihdam konusunu emek bazl› olarak ele almakta bir sak›nca yoktur. Asl›nda makro iktisat yaz›n›nda istihdam›n dar tan›m› daha çok kullan›lmakta,
çeflitli analizler istihdam›n bu boyutu üzerinden yap›lmaktad›r.
Tam istihdam›n gerçekleflmifl oldu¤u bir ekonomide mevcut çal›flma koflullar›nda ve cari ücret düzeyinde çal›flmak isteyen tüm emek sahipleri ifl bulabildi¤i gibi, ülkenin mevcut sermaye mallar› stoku ve tabiat (do¤a) faktörü de tamamen
üretime kat›lm›fl durumdad›r. Ekonomik anlamda emek ya da iflgücü ülke nüfusuna ba¤l› olan bir faktördür. ‹flgücü bir ekonomide çal›flma istek ve kabiliyetine sahip nüfus olarak tan›mlanmaktad›r. Bu ayn› zamanda o ekonomideki aktif nüfusu
ifade etmektedir. ‹fl gücü ya da aktif nüfus ise çal›flanlar (istihdam edilenler) ve çal›flmayanlar (iflsizler) olarak s›n›fland›r›lmaktad›r.
Bir ülkede baz› kiflilerin çal›flmak istedikleri halde ifl bulamamalar›n›n nedenleri ve çözüm önerileri makro iktisad›n ilgi alan›na girmektedir. Baz› dönemlerde iflsizlik düzeyini neden çok artmakdad›r? Ekonomide al›nacak hangi önlemler iflsizli¤in azalmas›na katl› sa¤layacakt›r? Yüksek oranl› bir iflsizlik nas›l y›llar boyunca
devam edebilmektedir? Bu sorunun çözümünde al›nabilecek önlemler nelerdir? gibi sorular makro iktisad›n çözüm üretmek istedi¤i temel sorulard›r. ‹flsizlik, sosyal
problemlerin ilk s›ralar›nda yer almaktad›r ve iflsiz insanlar›n çok oldu¤u ve artt›¤›
toplumlar sa¤l›ks›zd›r. Üretim faktörlerinden eme¤in tam olarak istihdam edilememesi demek olan iflsizlik, sadece iflsiz kiflilerin maddi ve manevi s›k›nt›lar›na neden olmaz, ayn› zamanda mevcut kaynaklar›n›n tam olarak kullan›lamamas›na,
dolay›s›yla ekonomik refah›n olmas› gerekenden daha düflük gerçekleflmesine neden olmaktad›r. Ayr›ca iflsizli¤in olmas›, iflgücünün bir k›sm›n›n kullan›lmayarak
daha az üretim yap›lmas› anlam›na gelmektedir. ‹ktisatta genel kabul görmüfl bir
yasa olan “Okun yasas›na” göre iflsizlik oran›ndaki her %1’lik art›fl GSYH’n›n %2,5
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oran›ndan daha düflük olmas›na neden olmaktad›r. Bu da göstermektedir ki iflsizli¤in art›fl bir ülke ekonomisinin büyümesi önündeki en onemli engellerden biridir. Ayr›ca kaybedilen ifl yaflam›, ekonomik anlamda geçim kayna¤›na ba¤l› olarak
hayat standartlar›n›n düflmesinin yan›nda, ruh sa¤l›¤›n›n bozulmas›na, ayr›ca fiziksel rahats›zl›klara da neden olmaktad›r. Dolay›s›yla iflsizli¤in kifli ve toplum aç›s›ndan ekonomik sonuçlar oldu¤u gibi, iflsiz kalan kifliler ve onlar›n aileleri uzerinde
psikolojik ve sosyal bir tak›m etkileri olmaktad›r.
Y›llar

‹flsizlik
Oran›

Y›llar

‹flsizlik
Oran›

Y›llar

‹flsizlik
Oran›

Y›llar

‹flsizlik
Oran›

1923

9,1

1945

3,1

1967

4,8

1989

8,7

1924

6,9

1946

2,7

1968

5,2

1990

7,4

1925

5,3

1947

2,5

1969

5,9

1991

8,5

1926

5,1

1948

2,3

1970

6,4

1992

8,4

1927

4,2

1949

1,8

1971

6,8

1993

9,2

1928

3,8

1950

1,5

1972

6,3

1994

8,3

1929

3,2

1951

1,7

1973

6,8

1995

7,3

1930

3,2

1952

1,9

1974

7,3

1996

6,3

1931

4,5

1953

2,8

1975

7,6

1997

7,2

1932

4,5

1954

3,2

1976

9,0

1998

6,7

1933

3,9

1955

3,1

1977

10,0

1999

7,4

1934

3,2

1956

3,2

1978

10,1

2000

6,5

1935

3,3

1957

2,8

1979

8,9

2001

8,4

1936

2,9

1958

2,9

1980

8,3

2002

10,3

1937

2,7

1959

2,9

1981

7,3

2003

10,5

1938

2,1

1960

3,1

1982

7,2

2004

10,3

1939

2,1

1961

3,4

1983

7,9

2005

10,3

1940

2,4

1962

3,4

1984

7,8

2006

9,9

1941

3,0

1963

3,4

1985

7,3

2007

10,3

1942

3,4

1964

3,5

1986

8,1

2008

11,0

1943

2,9

1965

3,7

1987

8,5

2009

14,0

1944

3,1

1966

3,6

1988

8,4

2010

11,9

2011

9,8

Dünya da iflsizlik sorunu her geçen gün büyümektedir. Geliflen teknoloji ve küreselleflme ülkelerde iflsizli¤i artt›rmaktad›r, Afrika, Asya, Latin Amerika ülkelerinde iflsizlik sorunu yoksullukla birlikte toplumsal sefalete dönüflmektedir. ‹stihdam
yaratmak amac›yla bu ülkelerde farkl› politikalar gelifltirilmekte ve uygulanmaya
çal›fl›lmaktad›r. Tablodan 1.2’den görülece¤i üzere, Türkiye’de de iflsizlik tüm dünyada oldu¤u temel sorunlardan biridir. Öyle ki Türkiye’deki makroekonomik so-

Tablo 1.2
Türkiye’de ‹flsizlik
Oranlar›n›n Geliflimi
(1923-2011)
Kaynak: 1923-1987
aras›, M. Kemal
Biçerli, Çal›sma
Ekonomisi, ‹stanbul,
BETA Yay›nevi,
2007,s. 467:19882011 aras› TÜ‹K
Hane Halk› ‹flgücü
Anketi Dönemsel
Sonuçlar›.
www.tuik.gov.tr/veri
Bilgi
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‹flsizlik: Çal›sma gücü ve
arzusu oldu¤u halde cari
ücret düzeyinde ifl aray›p da
bulamayanlar›n toplam›d›r.
‹flsiz: Çal›sma istek ve
gücünde olup, piyasadaki
cari ücret haddinde
çal›flmak isteyen, fakat
makul ve uygun bir ifl
bulamayan kimse olarak
tan›mlan›r.

‹ktisada Girifl-II

runlar›n bafl›nda geldi¤i de söylenebilir. Ülkemizde iflsizli¤in azalt›lmas›yla ilgili
olarak çeflitli kararlar al›nmakta ve politikalar uygulanmaya çal›fl›lmaktad›r. Özellikle yaflanan dünya ekonomik krizinin de (2008-2009) Türkiye’deki iflsizlik soruna olumsuz etkiler yaratt›¤›, yine ilgili tablodan görülmektedir.
‹flsizli¤i; çal›sma gücü ve arzusu oldu¤u halde cari ücret düzeyinde ifl aray›p da
bulamayanlar›n toplam› olarak tan›mlayabiliriz. Bu anlamda iflsiz ise; çal›flma istek
ve gücünde olup piyasadaki cari ücret haddinde çal›flmak isteyen, fakat makul ve
uygun bir ifl bulamayan kimse olarak tan›mlamam›z mümkündür. Burada onemli
konu, tan›mdan da anlafl›laca¤› gibi kiflinin çal›flma iste¤i ve gücüdür. E¤er kifli sakat, yafll› veya çal›flmas›na engel herhangi bir hali varsa bundan dolay› çal›flam›yorsa veya çal›flmaya engel bir durumu olmamas›na ra¤men, özgür iradesiyle çal›flmak istemiyorsa iflsiz oldu¤unu soyleyemeyiz. Ayr›ca, Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO)’nün tan›m›na göre, kiflinin çal›flmak iste¤i ve gücünün yan›nda fiilen ifl
ar›yor olmas› da gerekir. Bu ba¤lamda çal›sma istek ve gücünde oldu¤u halde fiilen ifl aramayan kimseler iflsiz de¤ildir.
Bir ülkede iflsizler ile çal›flanlar›n toplam› iflgücünü meydana getirir. ‹flsizler say›s›n›n iflgücüne bölümü ise iflsizlik oran›n› verir. Buna göre iflsizlik oran›n› afla¤›daki gibi formüle edebiliriz:
İşsizlik Oranı =

Mevsimlik ‹flsizlik: Baz›
ekonomik faaliyetlerin
sadece belli mevsimlerde
yap›lmas› sebebiyle ortaya
ç›kan iflsizliktir.

İşsizlerin Sayısı
İşgücü

‹flsizlik oran›n› yüzde ile belirtmek için yukar›daki sonucu 100 ile çarpmam›z
gerekir.
Nedenlerine göre iflsizlik türlerinin incelenmesi özellikle ekonomide gelir, istihdam, fiyat düzeyi ve faiz oranlar›n›n belirlenmesi ile ilgili makro ekonomik modellerin iyi anlafl›labilmesi yönünden çok önemlidir. Ortaya ç›k›fl flekillerine göre, çeflitli iflsizlik çeflitlerinden söz edilebilir: Önce bir insan niçin iflsiz kal›r? Çal›flma gücüne sahip oldu¤u halde insanlar›n baz›lar› neden çal›flmaz? Bu sorular› cevaplamak için öncelikle bu iflsizli¤in isteyerek mi yoksa istemeyerek mi olufltu¤una bakmak gerekir. Bu ba¤lamda iflsizlerin bir k›sm›n› iradi iflsiz bir k›sm›n› da gayriiradi
iflsiz olarak iki gruba ay›rabiliriz.
‹radi ‹flsizlik: Kendi istedi¤i flekilde bir ifl olursa çal›flacaklar›n› söyleyen kiflilerin oluflturduklar› iflsizliktir. Bu kifliler genellikle tembel olduklar› için, ifl be¤enmedikleri ya da ifl koflullar›nda küçük bir de¤iflikli¤e bile raz› olmamalar› nedeniyle hemen ifli b›rakt›klar› için iflsizdirler. Bunun yan›nda baz›lar› dinlenmeyi ve hiç
çal›flmamay›, maddi refaha tercih ederler ve çal›flmak istemezler. Sonuç olarak iradi iflsizlik piyasada geçerli olan ücreti kabul etti¤i taktirde çal›flabilecek, ifl oldu¤u
halde çal›flmayan, kiflilerin meydana getirdi¤i iflsizliktir.
Gayri ‹radi ‹flsizlik: ‹fl bölümü, uzmanlaflma ve otomasyonun önemli oldu¤u ülkelerde s›k s›k ortaya ç›kan ve ekonomi aç›s›ndan as›l önemli olan iflsizlik türüdür. Bu iflsizlik di¤er iflsizlik türünün tam tersi olarak, flartlar ne olursa olsun çal›flmak isteyen insanlar›n, kendi iradesi d›fl›nda ifl bulamamalar›d›r. Bunun en
önemli sebebi ifl gücüne olan talebin yetersizli¤idir.
Bunun d›fl›nda makro iktisat yaz›n›nda çok kullan›lan farkl› iflsizlik tan›mlamalar› yap›lmaktad›r. Bu iflsizlik türlerini afla¤›daki gibi bafll›klar alt›nda aç›klayabiliriz:
Mevsimlik ‹flsizlik: Baz› ekonomik faaliyetlerin belirli mevsimlerde yap›labilmeleri sebebiyle ortaya ç›kan iflsizliktir. Örne¤in tar›m sektöründe ifller mevsimle-
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re da¤›lm›flt›r. Hasat sonras› birçok kifli tarla iflleri bitti¤i için iflsiz kal›rlar. Ayn› flekilde turizm firmalar›nda çal›flan kifliler de mevsim bitince iflsiz kal›rlar. Yazl›k tesislerde çal›flanlar k›fl›n, k›fl sporlar› yap›lan yerlerde çal›flanlar ise yaz›n iflsiz kal›rlar. Bunun yan›nda toplumun örf ve adetlerine göre baz› günlerde, milli ve dini
bayramlarda da iflsizlik meydana gelebilir. Tar›m sektöründe elde edilen sanayi
ürünlerin ifllenmesi dönemlerinde büyük iflgücü hareketi bu alanlara kayar (tütünün ifllenmesi, pancar›n ifllenmesi gibi). Bu alanlarda üretim faaliyeti bitince yeniden iflsizlik dönemi bafllar. Bu tür dalgalanmalar insan iradesi d›fl›nda meydana
geldi¤i ve s›k s›k tekrarland›¤› için mevsimlik iflsizlik büyük bir sorun teflkil eder.
Konjonktürel ‹flsizlik: Devrevi iflsizlik ad› da verilen bu gayriiradi iflsizlik türü ekonomik hayat›n hep ayn› faaliyet seviyesini devam ettiremeyip dalgalanmalar
oluflturulmas›ndan dolay› ortaya ç›kmaktad›r. Ekonomik yaflamda zaman zaman
ortaya ç›kan daralmalar›n yaratt›¤› iflsizliktir. Özellikle talepte meydana gelen daralma sonucu üretimde bir daralma ya da durgunluk oldu¤unda birçok iflçi iflini
kaybeder ve ekonomi tekrar canlanma dönemine girene kadar iflsiz kal›r. Bu iflsizli¤in sebebi efektif talep olup talep yetersizli¤inin ortaya ç›kt›¤› devrelerde iflsizlik
artmakta, talep seviyesinin yükseldi¤i dönemlerde ise iflsizlik azalmaktad›r.
Yap›sal ‹flsizlik: Bir ülkenin ekonomik yap›s›nda meydana gelen de¤iflmelerin sebep oldu¤u iflsizli¤e “yap›sal (structural) iflsizlik” denir. Bu tür iflsizli¤e ekonomide meydana gelen birtak›m de¤ifliklikler sebep olmaktad›r. Çeflitli mal ve hizmetlere olan talepteki de¤iflmeler sonucu, emek talebinin yap›s› da de¤iflir. ‹flgücünün bu yeni duruma uyum sa¤lamas›na kadar ortaya ç›kan iflsizlik yap›sal iflsizliktir. Emek talebinin yap›s›ndaki de¤iflmenin h›z› artt›kça ve iflgücünün bu de¤iflmelere uyum gösterme h›z› düfltükçe yap›sal iflsizlik artar. Yap›sal iflsizli¤in bir türü de teknolojik de¤iflimlerden kaynaklan›r. Uzun bir süre emek yo¤un üretim tekni¤i kullan›lm›fl bir alanda sermaye yo¤un tekniklere geçilmesi, kullan›lan eme¤in
bir k›sm›n› at›l hale getirir ve iflsizlik do¤ar. ‹lkel metotlarla tar›m yap›lan bir yerde
fabrikasyona veya makineleflmeye geçildi¤inde insan gücüne olan ihtiyaç azal›r.
Bu sebeple iflsizlik do¤ar. Bunun yan›nda sanayi üretimin çeflitli kollar›nda da bu
iflsizlik görülür.
Gizli ‹flsizlik: Genellikle az geliflmifl ülkelerde çok rastlanan gizli iflsizli¤i,
marjinal verimlili¤i s›f›r ya da s›f›r›n alt›nda olan iflçilerin durumu olarak tan›mlayabiliriz. Bu kifliler fiilen çal›fl›yor görünmelerine ra¤men, ifl alan›ndan çekildiklerinde üretimde hiçbir azalma olmaz. Bu tür iflsizli¤in tespit edilmesi aç›s›ndan sa¤l›kl› istatistik yap›lmas› genellikle zordur. Çünkü iflçiler fiilen çal›fl›yor görünmektedirler. Bu tür iflsizli¤in sebebi üretim araçlar›n›n yani sermayenin ve organizasyonun yetersizli¤idir. Kasabaya veya flehre gidip iyi ücretle ifl bulabilecek bir insan›n ailesine veya köyüne ba¤l›l›¤›ndan dolay›, kendisine ihtiyaç olmad›¤› halde
köyünde çal›flmas› gizli iflsizliktir. Ülkemizde tar›mda çal›flanlar›n ço¤u gizli iflsizlik durumundad›r.
Friksiyonel iflsizlik: Geçici iflsizlik olup, ifl gücüne yeni kat›lanlar› ve iflinden
ç›kart›lanlar› ya da yeni ifl arayanlar› kapsamaktad›r. Bu tür iflsizli¤e geçici iflsizlik
de denmektedir. Ekonomik aç›dan geliflmifl veya geliflmemifl bütün ülkelerde emek
piyasas›n›n iyi ifllememesinden kaynaklanan bir iflsizliktir. Ekonomide bazen baz›lar› bofl gezerken, baz› yerlerin iflçi aramas› gibi durumlar sözkonusu olabilir. Her
iki taraf›n da piyasa flartlar› hakk›nda tam bilgiye sahip olmamalar› ve “iflgücü
(emek) piyasas›”n›n iflleyiflindeki aksakl›klar nedeniyle meydana gelmektedir.
Mevsimsel iflsizlik ile yap›sal iflsizlik neden farkl›d›r?

SIRA S‹ZDE

Konjonktürel ‹flsizlik:
Ekonomik yaflamda zaman
zaman ortaya ç›kan
daralmalar›n yaratt›¤›
iflsizliktir.

Gizli ‹flsizlik: fiilen çal›fl›yor
görünmelerine ra¤men, ifl
alan›ndan çekildiklerinde
üretimde hiçbir azalman›n
olmad›¤› durumdur.

Friksiyonel ‹flsizlik: geçici
nedenlere ba¤l› olarak
ortaya ç›kan iflszizliktir.
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Fiyat ‹stikrar› ve Enflasyon

Enflasyon: Bir ekonomideki
fiyatlar genel seviyesinin
sürekli artmas›d›r.

Fiyat istikrar›, bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin afla¤› ya da yukar› yönde hareket etme e¤iliminin olmamas› durumudur. Fiyat istikrar› ve bununla ilgili olarak
karfl›m›za ç›kan enflasyon, makro iktisad›n temel konular› aras›ndad›r. Çünkü fiyat
istikrar›, ekonomik ve sosyal istikrar sa¤lanabilmesinin olmazsa olmaz koflullar›ndan birisidir. Fiyat istikrars›zl›¤›n›n bir ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal yap›s›na
verdi¤i olumsuzluklar, birçok ülkenin tecrübelerinden anlafl›labilir.
Fiyat istikrar›n›n önemini, asl›nda fiyat istikrar›n›n sa¤lanamamas› durumunda
karfl›lafl›lan olumsuzluklar› yazarak ortaya koyabiliriz:
• Fiyat istikrar› sa¤lanamad›¤› ortamlarda, firma ve tüketiciler ya da k›saca
ekonomide karar alan tüm birimler, yat›r›m ve tüketim kararlar›n› al›rken
göreli fiyat de¤iflmelerini kolayl›kla ay›rt edememekte ve sa¤l›kl› karar verebilmek için gerekli ve yeterli bilgiye sahip olamamaktad›r.
• Fiyatlar›n istikrars›z olmas›, piyasadaki oyuncular›n gelece¤i öngörememeleri nedeniyle finansal piyasalar›n verimli finansal arac›l›k yapma yeteneklerini azaltmaktad›r.
• Fiyat istikrars›zl›¤› (örne¤in enflasyon) durumunda yat›r›mc›lar, özellikle
uzun vadeli yat›r›mlar›n›n getiri oranlar›nda, ek olarak enflasyon ortam›n›n
yaratt›¤› belirsizlik nedeniyle risk primi talep etmektedirler. Bunun sonucu
olarak yüksek risk primi içeren reel faiz oranlar› yüksek seyretmektedir.
• Fiyat istikrar›n›n sa¤lanamad›¤› bir ortam, uygulanan politikalara güvensizlik yaratmakta ve hükümetlerin kapsaml› ve uzun soluklu ekonomik programlar uygulamas› mümkün olmamaktad›r.
• Fiyat istikrars›zl›¤› uluslararas› piyasalarda ekonominin rekabet gücünü
azaltmakta ve sermaye piyasalar›na eriflimini k›s›tlamaktad›r.
• Fiyat istikrars›zl›¤›, iflgücü piyasalar›n›n etkin çal›flmas›n› engelledi¤i gibi gelir da¤›l›m›n› da bozmaktad›r.
• Fiyat istikrars›zl›¤›, bireylerin karar alma süreçlerinde gelece¤e bakmaktan
çok, geçmifle endeksleme al›flkanl›klar›n›n ortaya ç›kmas›na yol açmaktad›r.
Tüm bu unsurlar göz önünde bulunduruldu¤unda, makroekonomik anlamda
fiyat istikrar›na ulaflman›n neden bu denli önem arz etti¤i ortaya ç›kmaktad›r.
Ekonomide fiyat istikrars›zl›¤› denilince iki kavram kafl›m›za ç›kmaktad›r. Bunlardan birincisi ve daha fazla bilineni enflasyon, ikincisi ise deflasyondur. Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki sürekli art›flt›r. Fiyat genel düzeyindeki h›zl› yükselifller ise hiper enflasyon olarak adland›r›l›r.
Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli azalmalara ise deflasyon denir. Deflasyon
da enflasyon gibi ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yarat›r. Deflasyonist bir ekonomide, fiyatlar›n sürekli düflmesi nedeniyle daha da düflece¤ini bekleyen bireyler
harcamalar›n› ileriki dönemlere erteler ya da harcama yapmak istemezler. Bu durum talep yetersizli¤ine, üretimin azalmas›na ve ekonomide durgunlu¤a neden
olur.
Ekonomilerde mal ve hizmetlerin fiyatlar› sürekli de¤ifliklik gösterir. Deflasyon
her ne kadar teorik olarak bilinse de uygulamada pek karfl›lafl›lan bir istikrars›zl›k
türü de¤ildir. Bununla birlikte fiyatlar›n genelde art›fl e¤ilimi göstermesi, enflasyonu önemli bir olgu haline getirmektedir.
Enflasyon, XX. yy. boyunca iktisat politikac›lar›n›n üstesinden gelmeleri gereken sorunlar›n bafl›nda gelmifltir. Özellikle memur, iflçi gibi sabit geliri olanlar›n fakirleflmelerine neden olan enflasyon, gelir da¤›l›m› adaletsizli¤ine yol açmada
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önemli bir rol oynamaktad›r. Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki sürekli bir art›fl
yan›nda, paran›n de¤erindeki sürekli bir düflmeyi de içermektedir. Fiyatlar genel
düzeyi, piyasada al›m-sat›ma konu olan mal ve hizmetlerin belli bir dönemdeki
(belirli bir ay veya y›ldaki) ortalama fiyatlar›d›r. Piyasadaki fiyat de¤iflimini izleyebilmek için seçilen mal ve hizmetlerin fiyatlar›, ayn› mal ve hizmete ait önceki dönemin ortalama fiyatlar› ile karfl›laflt›r›lmaktad›r.
Enflasyon konusunda, günlük hayatta çok genel bir yanl›fl karfl›m›za ç›kmaktad›r. O da enflasyonun mal ve hizmetlerin fiyatlar›n›n artmas› olarak tan›mlanmas›d›r. Oysa burada sorulmas› gereken hangi mallar›n fiyatlar› ve ne kadar bir art›flt›r.
Bir ekonomide tek bir mal›n fiyat›nda bir art›fl varsa bunu enflasyon olarak de¤erlendirmek do¤ru de¤ildir. Bir ekonomide mal ve hizmetlerin büyük bir bölümünün fiyatlar›, yani ortalama fiyat düzeyi artarsa enflasyon ortaya ç›kar. Yani enflasyon sadece belli bir mal›n veya hizmetin fiyat›n›n tek bafl›na artmas› de¤il, fiyatlar›n genel düzeyinin sürekli bir art›fl göstermesidir. Örne¤in y›ll›k enflasyon oran›n›n % 10 olmas›, ilgili y›l içinde fiyatlar genel seviyesinin bir önceki y›la göre ortalama %10 oran›nda artmas› demektir. Buradan ekonomideki bütün mallar›n fiyatlar›n›n ayn› oranda art›¤› anlafl›lmamal›d›r. Baz› mallar›n fiyatlar› %15 artarken, baz› mallar›n fiyatlar› %5 azalm›fl olabilir. Ekonominin geneli için ortalama fiyat art›fl› %10 olarak hesaplanm›flt›r. Uygulamada bir baflka yanl›fl da “enflasyonun düflmesi” ile ilgili alg›lamada ortaya ç›kmaktad›r. Enflasyonun düflmesi; fiyatlar›n düflmesi, insanlar›n al›m gücünün artmas›, gelirlerinin yükselmesi demek de¤ildir. Enflasyonun düflmesi, fiyatlar›n daha az artmas›, insanlar›n al›m güçlerindeki azalma
oran›n›n düflmesidir.

Enflasyon Oran› ve Endeksler
Enflasyon oran›, fiyatlar genel düzeyinde belirli bir zaman diliminde meydana gelen de¤iflme oran›d›r. Bu oran, ülke genelindeki fiyat art›fllar›n›n ölçüsü olarak kullan›lan fiyat endekslerinden yararlanarak hesaplanmaktad›r. Bir ekonomide enflasyondan söz edebilmek için genel fiyat genel düzeyinin yani bütün mal ve hizmetlerin fiyat›n›n a¤›rl›kl› ortalamas›n›n sürekli de¤ifliyor olmas› gerekir. Fiyatlar genel
düzeyi, ekonomideki bütün mal ve hizmet fiyatlar›n›n belli bir dönemdeki tart›l›
ortalamas›n› göstermektedir. Fiyatlar genel düzeyi bir indeksle belirlenir. Bunun
için önce herhangi bir y›l›n fiyat düzeyi temel kabul edilip 100 ile gösterilir. Sonra
di¤er y›llara ait düzeyler basit bir orant› hesab› ile bu 100 de¤erine göre de¤erlendirilir. Böylece de¤iflik y›llardaki fiyat düzeylerinin, temel y›l seviyesine göre yüzde kaç düfltü¤ü ya da yükseldi¤i aç›klanm›fl olur.
Enflasyon oran› veya fiyatlar genel düzeyindeki art›fl oran›n›n (Enflasyon büyüklü¤ü) ne oldu¤u hakk›nda fiyat endekslerine bakarak karar verilir. Bu endekslerin degerindeki art›fl veya azal›fla göre enflasyon oranlar› hesaplan›r. Fiyat endeksleri; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Toptan Eflya Fiyat Endeksi (TEFE) ve
GSYH Deflâtörü olarak s›ralanmaktad›r. Bu endeks ise özel imalat sanayinde oluflan üretim maliyetlerinin fiyat olarak de¤iflimini ölçmektedir. Yani, imalat sanayi
özel kesiminin o ay içinde yapt›¤› fiyat hareketini gösterir.

Tüketici Fiyatlar› Endeksi (TÜFE)
Enflasyonu ölçmek için en çok kullan›lan endeks, tüketicilerin sat›n ald›klar› mal
ve hizmetlerin perakende fiyatlar›ndaki degiflmeleri ölçen TÜFE’dir. Son aflama
olan tüketiciye ulaflan mal ve hizmetlerle, temel gereksinmelerindeki (G›da gibi)
de¤iflimleri gösterir Tüketici aç›s›ndan önemli olan perakende fiyatlard›r. TÜFE,

Fiyatlar Genel Düzeyi:
Ekonomideki bütün mal ve
hizmetlerin belli bir
dönemdeki tart›l›
ortalamas›n› gösterir

16

‹ktisada Girifl-II

perakende fiyatlara göre hesaplanan bir endekstir. Tüketicinin sat›n al›p tüketti¤i
mal ve hizmetlerin her birine tüketicinin bütçesinden ay›rd›¤› pay oran›nda a¤›rl›k
verilir ve mal ve hizmetlerin ortalama fiyat› bu mal ve hizmetlere verilen a¤›rl›klara göre hesaplan›r. TÜFE’nin hesaplanmas› için öncelikle tüketicilerin sat›n ald›klar› mal ve hizmetlerden oluflan bir tüketici sepeti oluflturulmas› gerekir. Ülkemizde TU‹K, tüketici sepetini belirler. Bu sepete hangi mal ve hizmetlerin dahil edilecegi belirlendikten sonra TÜFE afla¤›daki gibi hesaplan›r:
TÜFE =

Tüketici Sepetinin Cari Yıldaki Değeri

Tüketici Sepetininin Taban Yılındaki Değeri

× 100

TÜFE hesapland›ktan sonra, iki dönem aras›nda fiyat genel düzeyinin nas›l de¤iflti¤i yani enflasyon oran› afla¤›daki gibi hesaplan›r:
Enflasyon Oranı =

İkinci Yıldaki TÜFE - Birinci Yıldaki TÜFE
Birinci Yıldaki TÜFE

× 100

Üretici Fiyatlar› Endeksi (ÜFE)
ÜFE, toptan fiyatlardaki de¤iflmeleri ölçer. Tar›m, madencilik, imalat sanayi ve
enerji sektöründeki belli say›daki ürünün (Türkiye’de yaklafl›k 650) fiyatlar›ndaki
de¤iflimleri inceler. ÜFE’de en çok izlenen rakam “çekirdek enflasyon”dur. Çekirdek enflasyon, özel imalat sanayi fiyat endeksidir ve özel imalat sanayinde oluflan
üretim maliyetlerinin fiyat olarak de¤iflimini ölçmektedir. Yani, imalat sanayi özel
kesiminin o ay içinde yapt›¤› fiyat hareketini gösterir. ÜFE’nin art›fl e¤iliminde olmas›, firmalar›n üretim maliyetlerinin artt›¤›n› ve bu art›fl›n ilerleyen dönemlerde
tüketici fiyatlar›na da yans›yaca¤›n› göstermesi bak›m›ndan önemlidir.

GSYH Deflatörü
En iyi enflasyon ölçüsü olarak kabul edilen GSYH deflatörü, milli gelir hesab›nda
yer alan tüm mal ve hizmetlerin fiyat art›fl›n› içerir. Bu deflatörü bulmak için,
GSYH’deki cari art›fl, sabit fiyatlarla hesaplanan reel art›flla karfl›laflt›r›l›r. GSYH deflatörü nominal GSYH’n›n reel GSYH’ya oran›d›r ve aradaki fark, fiyat geliflmelerini ifade eder.
GSYH Deflatörü =

Cari Fiyatlarla GSYH

Birinci Yılldaki TÜFE

× 100

Fiyat genel düzeyinin de¤erini iki dönem için bu flekilde hesaplad›ktan sonra,
fiyat genel düzeyindeki de¤iflikli¤i hesaplayarak enflasyon oran›n› afla¤›daki gibi
bulabiliriz:
Enflasyon Oranı =

İkinci Yıldaki GSYH Deflatörü - Birinci Yıldaki GSYH Deflatörü
Birinci Yıldaki GSYH Deflatörü

× 100

Enflasyonun Etkileri
En önemli ekonomik istikrars›zl›k türlerinden birisi olan enflasyon, ekonomik birimler üzerinde çeflitli etkiler yaratmaktad›r. Bu etkileri genel olarak çeflitli bafll›klar alt›nda afla¤›daki gibi ortaya koyabiliriz:
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• Gelir Da¤›l›m›n› Bozucu Etkisi
Ekonomide sat›n alma gücünü enflasyona karfl› koruyamayan sabit gelirli kesimlerin yan›nda, sendikal› iflçi, serbest meslek erbab› ve iflverenler gibi, sat›n alma gücünü enflasyona karfl› koruyabilen kesimler bulunmaktad›r. Sabit gelirli kesim enflasyondan en fazla zarar gören kesimdir. Çünkü fiyat art›fllar› karfl›s›nda gelirini artt›rma imkân›na sahip de¤ildir. Bu nedenle enflasyon sabit gelirlileri daha
da fakirlefltirir. Enflasyon sabit gelirli kesimin gelirini, kendilerini enflasyona karfl›
koruyabilen kesime do¤ru aktard›¤› için toplumda gelir da¤›l›m› adaletini bozar.
• Tasarruf Oranlar›n› Azaltma Etkisi
Enflasyon dönemlerinde düflük ve orta gelir gruplar›, faiz oran›n›n enflasyon
oran› alt›nda kalaca¤› endiflesiyle birikimlerini tasarruf etmektense harcama yoluna giderler. Böylece tüketim harcamalar› artar. Bu durum bir yandan tüketim mallar› fiyatlar›n› yükseltirken, di¤er yandan toplam tasarruf oran›n› ve dolay›s›yla tasarruf hacmini düflürür. Gelirlerini enflasyona uyarlayabilen gruplar, enflasyon döneminde daha da zenginleflece¤i için tasarruflar›n› ço¤alt›r. Ancak bu tasarruflar
üretken yat›r›mlar yerine ev, arsa, alt›n, döviz gibi spekülatif alanlara yönelir.
• Ödemeler Dengesini Bozucu Etkisi
Enflasyon dönemlerinde iç fiyatlar yükselirken ithal mallar ucuzlar. Bu durumda ithalat artar, ihracat azal›r ve d›fl ticaret dengesi aç›k vermeye ve d›fl ödemeler
dengesi bozulmaya bafllar.
• Ulusal Paradan Kaç›fl Etkisi
Enflasyon nedeniyle ulusal paran›n de¤eri sürekli olarak düfltü¤ü için, ulusal
para cinsinden borç verenler vade sonunda önemli sat›n alma kay›plar›yla karfl›lafl›rlar. Buna karfl›l›k ulusal para cinsinden borç alanlar, vade sonunda enflasyon
oran›nda kazançl› ç›karlar. Bu nedenle enflasyon döneminde hiç kimse ulusal
para cinsinden borç vermek istemez. Borçlar›n ve ödemelerin yabanc› para cinsinden yap›lmas› yayg›nlafl›r. Bu durum ulusal paran›n de¤iflim ve de¤er saklama
fonksiyonlar›n›n çal›flmamas›na, ulusal paradan kaç›fla ve yabanc› para ikamesine neden olur.

D›fl Ekonomik ‹liflkiler (Ödemeler Bilançosu)
D›fl ekonomik iliflkiler ele al›nan ülke ile d›fl dünya aras›ndaki mal, hizmet ve faktör ak›mlar›n› içerir. Faktör ak›mlar› “sermaye”, “emek” ve “teknolojiden” oluflur.
Uluslararas› ekonomik ifllemler sonucunda genellikle parasal bir ödeme vard›r.
Yani d›fl ekonomik iliflkiler ana ülke ile di¤erleri aras›nda parasal bir sonuç do¤uran tüm iliflkileri kapsamaktad›r. Bir ülkenin bir y›l içerisinde tüm yabanc› ülkelerle olan ekonomik iliflkilerini göstermek için belirli bir sisteme göre tutulan kay›tlara ödemeler dengesi veya ödemeler bilançosu ad› verilir. Ödemeler bilançosu bir ülkenin d›fl ekonomik durumunun göstergesi olarak makro iktisat aç›s›ndan
çok büyük önem tafl›r. Çünkü bu bilançonun aç›k yada fazla vermesi milli gelir ve
istihdam düzeyi, kalk›nma h›z›, fiyat istikrar› ve dolay›s›yla ekonomik refah üzerinde önemli etkiler do¤urur. Ödemeler bilançosu, bir ülkede izlenecek para, maliye ve d›fl ticaret politikalar›nda belirleyici oldu¤u gibi, ayn› zamanda bu politikalar›n de¤erlendirilmesinde ve dolay›s›yla yeniden biçimlendirilmesinde de yard›mc› olmaktad›r.
Ödemeler bilançosunda, ana ülkede yerleflik gerçek kifli, firma veya kurumlar›n, yabanc› ülkelerle yürüttükleri ekonomik ifllemlerin sistematik olarak tutulan
kay›tlar› yer al›r. Bu ba¤lamda ödemeler bilançosu; belirli bir süre içinde ülke
vatandafllar› ile yabanc› ülkeler aras›nda yap›lan ekonomik ak›mlar›n ve bu ak›m-
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lara ba¤l› de¤erlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerden meydana gelen de¤iflikliklerin sistematik ve muhasebe kay›tlar›na uygun olarak tespit edildi¤i istatistiki bir tablodur. D›fl ödemeler bilançosunun aç›k vermesi, söz konusu ülkenin d›fl
ekonomik ilflkilerindeki bozulmay› gösterir. D›fl aç›k veren ülkelerin paras› yabanc› paralar kars›s›nda de¤er kaybeder.
Ödemeler bilançosu, muhasebe sistemine göre tutulan bir bilanço olmas›na
ra¤men, kalemler aktif ve pasif diye yan yana yaz›lmaz. Aktif kalemlerin pasif kalemlerden ayr›labilmesi için döviz ç›k›s›na neden olan ifllemler (-), döviz girifline
neden olan ifllemler ise (+) olarak kaydedilmektedirler.
Bir ülkenin ödemeler bilançosuna kaydedilen ifllemler, ülkeye döviz girifl ya da
ç›k›s›na yol açmas› dikkate al›narak, borçlu ya da alacakl› ifllemler olarak kaydedilir. Genelde, ülkeye döviz girifli sa¤layan d›fl ekonomik ifllemler alacakl› ifllem olarak ödemeler bilançosuna kaydedilirken, ülkeden döviz ç›k›s›na neden olan ifllemler ise borçlu ifllemler olarak kaydedilir. Yabanc›lara mal ve hizmet ihrac›, yabanc› piyasalarda tahvil ve hisse senedi sat›fl›, yabanc›lar›n ülkede yapt›klar› dolays›z
yat›r›mlar alacakl› ifllemlere örnek oluflturmaktad›r. Bunun yan›nda, mal ve hizmet
ithali, uluslararas› menkul de¤erlerin sat›n al›m› ve yerli sakinlerin yabanc› ülkelerdeki dolays›z yat›r›mlar› gibi ifllemler ödemeler bilançosuna borç olarak kaydedilecek ifllemlere örnektir.
Bir ülkenin d›fl alemle yapt›¤› çok say›da ekonomik ifllerin ödemeler bilançosuna belirli bir sistem izlenerek kaydedildi¤ini yukar›da ifade etmifltik. Bu ifllemler
birbirleriyle benzerliklerine ve ekonomi üzerinde do¤urduklar› etkilere göre grupland›r›larak çeflitli hesaplar içinde toplan›r. Ödemeler bilançosu yap›sal olarak; cari ifllemler hesab›, sermaye hesab›, finans hesab›, net hata ve noksan diye 4 gruba
ayr›l›r. Hesap gruplar›n›n ihtiva etti¤i bafll›ca kalemleri de gösterecek flekilde afla¤›da genel bir ödemeler bilançosu tablosu verilmifltir.
Tablo 1.3
Ödemeler Bilançosu

ÖDEMELER B‹LANÇOSU
A.CAR‹ ‹fiLEMLER HESABI
a-Mal Ticareti (görünmez ticaret)
- ‹thalat
- ‹hracat
ticaret dengesi
b- Uluslararas› Hizmetler (görünmez ticaret)
- D›fl Turizm
- ‹flçi Gelirleri
- Sermaye Gelir ve Giderleri
- Tafl›mac›l›k Hizmetleri
- Özel Hizmetler
- Hükümet Hizmetleri

Görünmez ‹fllemler Dengesi
CAR‹ ‹fiLEMLER DENGES‹
B. SERMAYE HESABI
- Uzun Süreli Sermaye Hareketleri
- K›sa Süreli Sermaye Hareketleri
C. F‹NANS HESABI
E. NET HATA VE NOKSAN
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MAKRO ‹KT‹SATTA DE⁄‹fiKENLER ARASI ‹L‹fiK‹LER
Buraya kadar yapt›¤›m›z aç›klamalarda makro iktisad›n temel konular›n›n neler oldu¤unu inceledik. Bu aç›klamalardan yanl›fl bir yorum ç›kabilir. Yanl›fl anlafl›labilecek olan fludur: Temel de¤iflkenler de denilen makro iktisad›n temel konular› biribirlerinden tamamen ba¤›ms›zd›r. Yani bunlar aras›nda herhangi bir iliflki yoktur.
‹flte bu bafll›ktaki amac›m›z oluflabilecek bu yanl›fl anlamay› önlemektir. Önceki
bölümlerde aç›klanan makroekonomik de¤iflkenler (enflasyon, iflsizlik, büyüme)
aras›nda baz› iliflkiler söz konusudur. fiimdi bundan sonraki sayfalarda bu iliflkilerin neler oldu¤u ve nas›l olufltu¤u aç›klanacakt›r.

Büyüme - ‹flsizlik Oran› ve Okun Yasas›
Önceki aç›klamalardan hat›rlayaca¤›n›z gibi, reel gayri safi hâs›lan›n büyümesini
ortaya koyan etkenlerden birisi, üretim faktörlerinin istihdam›ndaki de¤iflmelerdir.
Bu ba¤lamda üretim faktörlerinden birisi olan ifl gücü ile ekonomik büyüme aras›nda da bir iliflkinin olmas› do¤ald›r. Amerikan ekonomisine iliflkin büyüme ile iflsizlik rakamlar›n› inceleyen Arthur Okun, reel büyüme oran›n›n yüksek oldu¤u y›llarda iflsizlik oran›n›n düfltü¤ünü, aksine reel büyüme oran›n›n düflük düzeyde
kald›¤› hatta negatif oldu¤u y›llarda, iflsizlik oran›n›n artt›¤›n› saptam›flt›r. Bu ba¤lamda GSYH’da yüksek oranda büyüme ile iflsizlik oran›n›n azalmas› birlikte gözlenebilir. Büyüme ve iflsizlik aras›nda, normal flartlarda rastlanan iliflki bu yöndedir. Ancak bunun tersi de mümkündür. Yani bir taraftan ekonomik büyüme yavafllar veya gerilerken, di¤er taraftan iflsizli¤in artt›¤› durumlara da rastlan›r. Durgunluk ve iflsizli¤in birlikte yafland›¤› bu duruma ekonomide stagflasyon denir
Okun’un 1962’de ABD ekonomisi için iflsizlik oran› ile ekonomik büyüme aras›ndaki ters yönlü iliflkiyi test eden ampirik çal›flmas› iktisat literatürüne “Okun Kanunu” olarak girmifltir. Okun, ABD ekonomisini esas ald›¤› çal›flmas›nda; iflgücüne
kat›l›m, çal›flma süresi ve verimlilikteki de¤iflime ba¤l› olarak iflsizlik oran› ile potansiyel has›la aras›ndaki ters yönlü iliflkiyi ampirik olarak kan›tlam›flt›r. Okun yasas› fiili has›lan›n potansiyel has›ladan sapmas› durumunda iflsizlik oran›n›n bundan nas›l etkilenece¤i (yani fiili iflsizlik oran›n›n tam istihdam iflsizlik oran›ndan ne
ölçüde sapaca¤›) konusundaki iliflkinin afla¤›daki gibi olaca¤›n› belirtmektedir.


 y − y* 


 y* 

*

u = u − β 

ya da



 y − y* 


 y* 

*

u − u = β 


Burada u fiili iflsizlik oran›n›, u* do¤al iflsizlik oran›n›, y fiili reel has›lay›, y* potansiyel reel has›lay› belirtmektedir. Okun 1947-1960 dönemi itibar›yla ABD ekonomisi için β katsay›s›n› yaklafl›k olarak 0,3 olarak tahmin etmifltir. Buna göre, fiili has›la potansiyel has›ladan %1 büyük oldu¤unda fiili iflsizlik oran› do¤al iflsizlik
oran›n›n %0,3 alt›nda olacakt›r. Bu orjinal formülasyonun d›fl›nda Okun iliflkisi, fiili ve potansiyel (trend) has›la büyüme h›zlar›yla iflsizlik oran›n›n de¤iflmesi aras›ndaki bir iliflki olarak afla¤›daki gibi ele al›nabilmektedir:

∆u = −β y− y*

(

)
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Kuflkusuz β katsay›s› de¤iflik ekonomiler için veya ayn› ekonomide de¤iflik zamanlar itibar›yla farkl› olabilecektir. Ayr›ca u* ve y* de¤erlerinin hesaplanmas›nda
birtak›m güçlükler bulunmaktad›r.
Di¤er taraftan son y›llarda ekonomi literatüründe Okun yasas›n› konu olan
çal›flmalar iflsizlik oran› ile büyüme aras›ndaki asimetri iliflkisinin varl›¤›na odaklanm›flt›r. Okun yasas›nda asimetri iliflkisinin varl›¤›na neden olarak da faktör
ikamesi, iflgücüne kat›l›m ve sektörel büyüme oranlar›ndaki farkl›l›k, büyüyen ve
küçülen firmalar aras›ndaki asimetri ve zaman uyumsuzlu¤u olarak gösterilmektedir. Okun yasas›ndaki asimetrik iliflki iki aç›dan göz önünde bulundurulabilir.
‹lk olarak, has›ladaki mutlak art›fl ve azal›fl birbirine eflit olsa dahi iflsizlik oran›nda farkl› tepkilere yol açmaktad›r. ‹kinci olarak, iflsizlik oran›n›n has›laya tepkisi
ekonominin geniflleme ya da daralma döneminde olup olmad›¤›na ba¤l› olarak
farkl›laflmaktad›r.

Enflasyon - ‹flsizlik
Enflasyon da iflsizlik gibi bafll›ca ekonomik sorunlardan biridir. Ancak enflasyonun
maliyeti iflsizlik kadar aç›k de¤ildir. ‹flsizlik, direkt olarak potansiyel üretimin azalmas›na yol açarken, enflasyonda aç›k bir üretim kayb›ndan söz edilemez. Enflasyonun
olumsuzluklar›; tüketicilerin reel gelirlerini azaltmas›, piyasalarda fiyat iliflkilerini
bozmas›, fiyat sisteminin etkinli¤ini azaltmas› ve gelir da¤›l›m›ndaki dengeyi bozmas›d›r. Enflasyon ve iflsizlik aras›ndaki iliflki teorik olarak Phillips e¤risi ile aç›klanmaktad›r. E¤ri, onu gelifltiren ‹ngiliz ekonomist Phillips’in (1861-1957) ad›n› tafl›maktad›r.
Phillips e¤risi, enflasyon ile iflsizlik aras›ndaki ters orant›y› iflaret etmektedir. Dikey
eksende enflasyon, yatay eksende iflsizlik oran› gösterdi¤imizde Phillips e¤risi fiekil
1.2.a’daki gibidir. Enflasyon yerine enflasyondaki oran›ndaki de¤iflim (veya ücretlerdeki de¤iflme oran›) dikkate al›nd›¤›nda ise, Phillips e¤risi fiekil 1.2.b gibi yatay ekseni kesecek flekilde uzayabilir. Hangi flekli baz al›rsak alal›m, yüksek seviyede bir
iflsizlik göz önüne al›narak enflasyonun düflürülebilece¤ini anlar›z.
fiekil 1.2
Phillips E¤rileri

Enflasyondaki
De¤iflme Oran›

Enflasyon

0

‹flsizlik
(a)

0

‹flsizlik
Oran›
(b)

Ekonomik faaliyet sürecinde iflsizli¤in azalt›lmas› yönündeki çabalar, enflasyonu art›rma e¤ilimi gösterebilir. Ekonomide talep düzeyinin yükselmesi iflsizlik oran›n› düflürecek, ancak enflasyon oran›n› yükseltecektir. Bunun nedeni ise emek
piyasas›nda ortaya ç›kacak bir talep fazlal›¤›n›n iflsizlik oran›n› düflürmesidir. Di¤er
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yandan emek talebinin artmas› parasal ücretleri artt›racak, ücretler bir üretim maliyeti oldu¤u için, bu art›fl fiyatlar›n da artmas›na, yani enflasyona neden olacakt›r.
Ancak Phillips e¤risi ile aç›klanan enflasyon- iflsizlik iliflkisi sadece k›sa dönem için
geçerlidir, uzun dönemde böyle bir iliflki söz konusu de¤ildir.

Enflasyon - Ekonomik Büyüme
Enflasyonun büyüme üzerinde etkili olup olmad›¤›, ekonomi literatüründe uzun
y›llardan beri tart›fl›lmaktad›r. Bu tart›flmalar, dünya ekonomisinde meydana gelen
de¤iflimlere ba¤l› bir seyir izlemifltir. Özellikle II. Dünya Savafl›’ndan sonra Keynesyen politikalara ba¤l› olarak toplam talep ve toplam üretim artm›fl, ayn› zamanda enflasyonda da art›fllar ortaya ç›km›flt›r. Bu süreçte enflasyon bir sorun olarak
görülmemifl ve ekonomik büyümeyi destekledi¤ine yönelik tezler savunulmufltur.
1970’ li y›llara geldi¤imizde ise birçok ülkede yüksek enflasyon oranlar›na ulafl›l›rken, büyüme oranlar› düflmüfltür. Bunun sonucunda ise, enflasyonun büyümeyi
pozitif yönde etkiledi¤i fleklindeki tezler sorgulanmaya bafllanm›flt›r. ‹lerleyen dönemde (1980’li y›llar) ise özellikle Latin Amerika ülkelerinde yaflanan yüksek
oranl› enflasyonlar bu ülkelerdeki istikrars›zl›¤› art›rm›flt›r. Bunun sonucunda ise
enflasyonun büyümeyi olumsuz yönde etkiledi¤ini savunan tezlerin ortaya ç›kt›¤›n› görmekteyiz.
Enflasyon-büyüme iliflkisinin pozitif yönlü oldu¤unun kabulü, gerek II. Dünya
Savafl›’ndan sonra geliflmifl ülkelerde gözlenen yüksek enflasyon ve yüksek büyüme h›z› deneyimleri, gerekse döneme damgas›n› vuran Phillips E¤risi yaklafl›m› ile
olmufltur. Özellikle Keynesyen ve Parasalc› iktisatç›lar›n savundu¤u, “enflasyon
ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkiler” görüflünün dayanaklar› flunlard›r:
• Enflasyondaki art›fl bireylerin servetlerinde azal›fla neden olmaktad›r. Bu nedenle bireyler enflasyon öncesi servet dengesine ulaflabilmek için tasarruf
e¤ilimlerini artt›r›rlar ve sonuçta artan tasarruflar faiz oranlar›n› düflürmek ve
yat›r›mlar› artt›rmak suretiyle ekonomik büyümeyi artt›r›r.
• Enflasyon, yat›r›m portföyünü finansal sektörden reel sektöre do¤ru kayd›rmakta, sermayenin yo¤unlu¤u art›rarak ekonomik büyümeyi h›zland›rmaktad›r.
• Enflasyon döneminde bireylerin reel tasarruf düzeylerini koruyabilmek için
ellerinde daha fazla para tutmak zorunda olmalar›, senyoraj geliri ya da enflasyon vergisinin artmas›na neden olmaktad›r. Hane halk›ndan devlete do¤ru yap›lan bu gelir transferi sonucunda hükümet, elde etti¤i geliri yat›r›mlar›n finansman›nda kullanacak ve enflasyonist süreç ekonomik büyümeyi
artt›racakt›r.
• Enflasyon dönemlerinde nominal ücretlerin enflasyona ayak uyduramamas›, toplu pazarl›klar›n zaman almas› veya hükümetlerin istikrar politikalar›
çerçevesinde reel ücretleri düflürme iste¤i söz konusu olmaktad›r. Bu durum
tasarruf e¤ilimi düflük olan kesimlerin reel gelirlerini azalt›rken, tasarruf e¤ilimi yüksek olan kesimlerin reel gelirlerini artt›rmak suretiyle ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyecektir.
Ancak yukar›da ifade edildi¤i gibi, “enflasyonun ekonomik büyümeyi olumsuz
yönde etkiledi¤ini” savunan görüfller de bulunmaktad›r. Buna göre, “enflasyon
ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkiler” görüflünü savunanlar›n gerekçeleri
ise flunlard›r:
• Enflasyon gelecekle ilgili olumsuz beklentilerin ortaya ç›kmas›na neden olmakta, bu da yat›r›mlar› ve büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
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• Yüksek enflasyon oran›, yüksek enflasyon de¤iflkenli¤ine neden olmakta ve
ortaya ç›kan belirsizlik ekonomik birimlerin piyasadaki sinyalleri tam olarak
alg›layamamas›na ve piyasada oluflan yanl›fl sinyaller yat›r›mlar› ve büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
• Farkl› sektörlere ait fiyatlar farkl› oranlarda artt›¤›ndan enflasyon, ileriye dönük yat›r›m kararlar›n›n etkinli¤ini bozmaktad›r. Bu da kaynak da¤›l›m›n›
olumsuz yönde etkilemektedir.
• Enflasyon ulusal paran›n de¤er kazanmas›na neden olmakta ve bu ihracat›
olumsuz yönde etkilemektedir.
• Enflasyon finansal varl›klar›n de¤erini düflürdü¤ü için, bireyler tasarruflar›n› genellikle alt›n ve gayrimenkul olarak tutmay› tercih etmektedirler. Alt›n ve gayrimenkule yönelen tasarruflar ise, reel yat›r›mlar› olumsuz yönde etkilemektedir.
• Ayr›ca nominal vergi sistemi ile etkileflimli olarak enflasyon oran›ndaki art›fl
sermayenin maliyetini artt›rmakta bu durum yat›r›mlar› ve ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Enflasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini test eden ampirik çal›flmalarda da benzer flekilde tam bir mutabakat›n sa¤lanamad›¤› görülmektedir. Ancak temel tart›flma genel olarak iki de¤iflken aras›ndaki iliflkinin varl›¤›ndan çok,
iliflkinin yönü üzerinde odaklanmaktad›r.
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Mikro ve makro iktisat aras›ndaki fark› aç›klayabilmek
‹ktisat k›s›tl› kaynaklar› kullanarak hangi mallar›n, kimler için, ne kadar üretilece¤i ve kimler taraf›ndan tüketilece¤i gibi temel birtak›m sorulara
cevap arayan bilim dal›d›r. ‹ktisat bilimi çeflitli
sorunlara yönelik çözümlemeleri, mikro ve makro iktisat olarak iki alt bilim dal› alt›nda gerçeklefltirmektedir. ‹ktisad›n mikro birimleri olan bireyler (tüketiciler) ve firmalar›n (üreticiler) iktisadi faaliyetlerini inceleyen mikro iktisat, ayn› zamanda ihtiyaç, fayda, de¤er ve fiyat kavramlar›n›
analiz eder. Bunun yan›nda piyasa türleri ve piyasalar›n iflleyifl mekanizmalar›, farkl› piyasa koflullar›nda firma dengesinin nas›l olufltu¤unun
araflt›r›lmas› da mikro iktisad›n konular› aras›ndad›r. Makro iktisat ise az say›da ve büyük ölçüde toplulaflt›r›lm›fl de¤iflkenlerin analizi ile ilgilidir. Bunlar; toplam gelir, toplam tüketim, toplam
tasarruf, toplam yat›r›m ve fiyatlar genel seviyesi,
gibi de¤iflkenlerdir. Ülke ekonomisi ve dünya
ekonomisini ilgilendiren konu bafll›klar› da makro iktisad›n ilgi alan›nda bulunmaktad›r. Makro
iktisatta, ekonomi bir bütün olarak ele al›nmakta
ve bu bütün içindeki birimlerin ayr› ayr› dengeleri de¤il de ekonominin tüm dengesi araflt›r›lmaktad›r. Dolay›s›yla belirli bir dönemde milli
gelirin ne olaca¤›, tam istihdam durumunun sa¤lan›p sa¤lanamayaca¤›, toplam harcamalar›n ve
toplam tasarruflar›n hangi faktörlerin etkisi alt›nda belirlenece¤i gibi sorulara yan›t aranmaktad›r.
Bir sosyal bilim olarak iktisad›n ortaya ç›k›fl›, 18.
yüzy›l Sanayi Devrimi y›llar›na kadar dayan›r.
Adam Smith’in “Uluslar›n Zenginli¤i” adl› kitab›n›n yay›m y›l› olan 1776 tarihi, iktisadi analizin
do¤ufl y›l› olarak kabul edilmektedir. Adam
Smith’in içinde bulundu¤u iktisadi düflünce okulu (klasik iktisadi okul) fiyat mekanizmas›n›n görünmeyen bir el gibi iflledi¤ini, piyasay› daima
tam istihdamda dengeye getirdi¤ini ileri sürmüfllerdir. Klasikler denge durumunun zaman zaman
ufak de¤ifliklikler geçirebilece¤ini ancak bozulan
dengenin kendili¤inden tekrar tam istihdama gelece¤ine inanm›fllar ve makro iktisatla ilgilenmemifllerdir. 1930 y›l› ve sonras› dönem makro iktisad›n ortaya ç›k›fl› anlam›nda oldukça önemlidir.
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Büyük Bunal›m dönemi olarak adland›r›lan 10
y›ll›k süreçte, iflsizlik oldukça yüksek düzeylere
ç›km›flt›r. Bu kadar uzun süren yüksek iflsizlik
dönemini aç›klayabilmekte “Klasik iktisadi düflünce”nin yetersiz kalmas›, makro iktisad›n do¤up geliflmesine öncülük etmifltir.
Makro iktisat›n temel konular›n› aç›klayabilmek
Makro iktisad›n ilgi alan›na giren temel konular;
üretim düzeyi ve ekonomik büyüme, iflsizlik ve
istihdam, enflasyon ve fiyatlar genel düzeyi, d›fl
ekonomik iliflkiler (Ödemeler Bilançosu) gibi
bafll›klar alt›nda s›ralanmaktad›r. Bir ekonomide
mevcut kaynaklar›n ne ölçüde de¤erlendirildi¤i,
üretim faktörlerinin kullan›m biçimi, o ekonomideki üretim düzeyi yani gelir düzeyine ba¤l›d›r.
Bu anlamda en s›k kullan›lan kavramlardan birisi Gayri Safi Yurtiçi Has›la (GSYH) d›r. GSYH ayn› zamanda bir ulusal ekonominin y›llara göre
performans de¤erlendirmesinde kullan›lan
önemli de¤iflkenlerin bafl›nda gelmektedir. Bir
ülkenin üretim gücünü bilmek tek bafl›na belli
konularda aç›klay›c› olmaktad›r. Bunun yan›nda
bir ulusal ekonominin üretim gücünün y›llar itibar›yla de¤iflimi, bu anlamda ekonomik büyümesi makro iktisat aç›s›ndan oldukça önemlidir.
Makro ‹ktisad›n en güncel konular›ndan birisi
olan iktisadi büyüme, toplumlar›n refah ve yaflam standartlar›nda geliflmenin sa¤lanmas› için
çok önemlidir. Ekonomik büyüme basit olarak
ve do¤rudan do¤ruya, ülke vatandafllar›n›n istedi¤i mal ve hizmetleri üretebilme gücünü artt›rmak olarak tan›mlanabilir. Büyüme h›z› ise belirli bir dönemde, genellikle bir y›lda, milli gelirin
yüzde kaç artt›¤›n› gösterir. Ekonomik büyümenin iki kayna¤› bulunmaktad›r. Bunlardan birincisi, üretimde kullan›lan üretim faktörlerinin miktar›n›n artmas›, ikincisi ise üretim faktörlerinin
verimlili¤inin artmas›d›r. Makro iktisad›n temel
konular›ndan birisi de istihdam ve iflsizlktir. ‹flsizlik, her ülkede sosyal ve ekonomik boyutlar›
farkl› olmakla birlikte, insanl›k tarihi boyunca
tüm toplumlar›n en önemli sorunlar›n›n bafl›nda
gelmektedir. Ekonomik performans›n ortaya konulmas›n›n bir boyutu da o ekonominin üretken
kaynaklar›n› ne ölçüde kullanabildi¤i ya da istih-
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dam edebildi¤idir. ‹stihdam, emek, sermaye, toprak vb. çeflitli üretim faktörlerinin fiili olarak üretim sürecinde kullan›lmas› demektir. Mevcut üretim faktörlerinin bir k›sm›n›n üretime kat›lmamas› (kat›lamamas›) durumuna eksik istihdam ya da
iflsizlik denir. Üretim faktörlerinin tamam›n›n kullan›m› durumu ise tam istihdam olarak ifade edilir. Bir ülkede baz› kiflilerin çal›flmak istedikleri
halde ifl bulamamalar›n›n nedenleri ve çözümleri makro iktisad›n ilgilendi¤i temel konular aras›ndad›r. Fiyat istikrar› ve enflasyon da makro iktisad›n ilgi alan› içindedir. Fiyat istikrar›, bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin afla¤› ya da yukar› yönde hareket etme e¤iliminin olmamas› durumudur. Fiyat istikrar›, ekonomik ve sosyal istikrar sa¤lanabilmesinin olmazsa olmaz koflullar›ndan birisidir. Ekonomide fiyat istikrars›zl›¤›
denilince iki kavram kafl›m›za ç›kmaktad›r. Bunlardan birincisi ve daha fazla bilineni enflasyon,
ikincisi ise deflasyondur. Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki sürekli art›flt›r. Fiyat genel düzeyindeki sürekli azalmalara ise deflasyon denir.
Makro iktisad›n temel konular›dan biri de d›fl
ekonomik iliflkiler ve bununla ilgili olarak ödemeler dengesi sorunudur. D›fl ekonomik iliflkiler
ana ülke ile di¤erleri aras›nda parasal bir sonuç
do¤uran tüm iliflkileri kapsamaktad›r. Bir ülkenin bir y›l içerisinde tüm yabanc› ülkelerle olan
ekonomik iliflkilerini göstermek için belirli bir
sisteme göre tutulan kay›tlara ödemeler dengesi
ve ya ödemeler bilançosu ad› verilir. Ödemeler
bilançosu bir ülkenin d›fl ekonomik durumunun
göstergesi olarak makro iktisat aç›s›ndan çok büyük önem tafl›r. Çünkü bu bilançonun aç›k yada
fazla vermesi milli gelir ve istihdam düzeyi, kalk›nma h›z›, fiyat istikrar› ve dolay›s›yla ekonomik refah üzerinde önemli etkiler do¤urur. Ödemeler bilançosu, bir ülkede izlenecek para, maliye ve d›fl ticaret politikalar›nda belirleyici oldu¤u gibi, ayn› zamanda bu politikalar›n de¤erlendirilmesinde ve biçimlendirilmesinde de yard›mc› olmaktad›r.
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Makroekonomik de¤iflkenler aras›ndaki iliflkileri
aç›klayabilmek
Temel de¤iflkenler de denilen makro iktisad›n
temel konular› biribirlerinden ba¤›ms›z de¤ildir.
Yani bunlar aras›nda aras›nda baz› iliflkiler söz
konusudur. Bu ba¤lamda üretim faktörlerinden
birisi olan iflgücü ile ekonomik büyüme aras›nda
bir iliflkinin olmas› do¤ald›r. Amerikan ekonomisine iliflkin büyüme ile iflsizlik rakamlar›n› inceleyen Arthur Okun, reel büyüme oran›n›n yüksek oldu¤u y›llarda iflsizlik oran›n›n düfltü¤ünü,
aksine reel büyüme oran›n›n düflük düzeyde kald›¤› hatta negatif oldu¤u y›llarda, iflsizlik oran›n›n artt›¤›n› saptam›flt›r. Makro iktisad›n di¤er iki
de¤iflkeni olan enflasyon ile iflsizlik aras›nda da
iliflki bulunmaktad›r. Enflasyon da iflsizlik gibi
bafll›ca ekonomik sorunlardan biridir. Ancak enflasyonun maliyeti iflsizlik kadar aç›k de¤ildir. ‹flsizlik, direkt olarak potansiyel üretimin azalmas›na yol açarken, enflasyonda aç›k bir üretim kayb›ndan söz edilemez. Enflasyon ve iflsizlik aras›ndaki iliflki teorik olarak Phillips e¤risi ile aç›klanmaktad›r. E¤ri, onu gelifltiren ‹ngiliz ekonomist Phillips’in ad›n› tafl›maktad›r. Phillips e¤risi,
enflasyon ile iflsizlik aras›ndaki ters orant›y› iflaret etmektedir. Bir di¤er iliflki de enflasyon- ekonomik büyüme iliflkisidir. Enflasyonun büyüme
üzerinde etkili olup olmad›¤›, ekonomi literatüründe uzun y›llardan beri tart›fl›lmaktad›r. Enflasyon-büyüme iliflkisinin pozitif yönlü oldu¤unun
kabulü, gerek II. Dünya Savafl›’ndan sonra geliflmifl ülkelerde gözlenen yüksek enflasyon ve yüksek büyüme h›z› deneyimleri, gerekse döneme
damgas›n› vuran Phillips E¤risi yaklafl›m› ile olmufltur. Bunun yan›nda, “enflasyonun ekonomik
büyümeyi olumsuz yönde etkiledi¤ini” savunan
görüfller de bulunmaktad›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi mikro iktisat›n ilgi alan› içinde de¤ildir?
a. Mikro ekonomik birimler
b. ‹htiyaç
c. Fayda
d. De¤er
e. Ekonomik büyüme
2. Afla¤›dakilerden hangisi makro iktisat›n ilgi alan›
içinde de¤ildir?
a. Toplam tüketim
b. Taplam yat›r›m
c. Toplam tasarruf
d. Fayda
e. Enflasyon
3. Makro iktisat hangi dönemde ortaya ç›km›flt›r?
a. Sanayi devrimi öncesi
b. Petrol krizi sonras›
c. Büyük buhran sonras›
d. 1876 y›l›
e. 1960’l› y›llar
4. Ekonomik iflleyifl s›ras›nda, firmalara üretim için gerekli üretim faktörlerini sa¤layan ekonomik birim afla¤dakilerden hangisidir?
a. Devlet
b. Hane halk›
c. D›fl alem
d. Tasarruf sahipleri
e. Giriflimciler
5. “Bir ekonomide belli bir dönemde (1y›l) üretilen tamamlanm›fl (nihai) mal ve hizmetlerin parasal de¤erleri toplam›” fleklindeki ifadenin karfl›l›¤› olan kavram
afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Tasarruf
b. Tüketim e¤ilimi
c. Kiflisel milli gelir
d. Harcanabilir gelir
e. GSYH

6. Afla¤›dakilerden hangisi “makro ‹ktisat›n en güncel
konular›ndan birisi olan iktisadi büyüme” için do¤ru
de¤ildir?
a. Toplumlar›n refah düzeylerinin art›fl› çok önemlidir.
b. Ulaflmak istenilen bafll›ca makroekonomik
amaçlardan biridir.
c. Bir ekonomideki üretebilme gücünü artt›rmak
olarak tan›mlanabilir.
d. Art›fl h›z› büyüme oran› olarak bilinir
e. Temel nedeni tüketim al›flkanl›klarn›n de¤iflmesidir.
7. “Cari ücret düzeyinde çal›flmak iste¤inde olanlar›n
tamam›n›n çal›flt›r›ld›¤› durum” afla¤›daki kavramlardan
hangisine denk gelmektedir?
a. Emek talebi
b. ‹flsizlik
c. ‹flgücü
d. Tam istihdam
e. Cari ifl gücü
8. “Çal›flma gücü ve arzusu oldu¤u halde cari ücret düzeyinde ifl aray›p da bulamayanlar” olarak ifade edilen
durum afla¤›dakilerden hangisidir?
a. ‹flsiz
b. ‹flgücü
c. Emek arz›
d. Tasarruf sahibi
e. ‹stihdam
9. “Fiilen çal›fl›yor görünmelerine ra¤men, ifl alan›ndan
çekildiklerinde üretimde hiçbir azalman›n olmad›¤›” kiflilerin oluflturdu¤u iflsizlik türü hangisidir?
a. Friksiyonel
b. Yap›sal
c. Gizli
d. Mevsimsel
e. Konjonktürel
10. “Belirli bir süre içinde ülkenin yerlileri ile yabanc›
ülkeler aras›nda yap›lan ekonomik ak›mlar›n ve bu
ak›mlara ba¤l› de¤erlerin, transfer ödemelerinin ve rezervlerden meydana gelen de¤iflikliklerin sistematik ve
muhasebe kay›tlar›na uygun olarak tespit edildi¤i istatistiki tablo”nun ad› nedir?
a. Bütçe
b. D›fl ticaret tablosu
c. Yabanc› sermaye ak›n tablosu
d. Ödemeler bilançosu
e. Kamu harcamalar› bilançosu
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Yaflam›n ‹çinden
Büyüme, istihdam ve iflsizlik
Seyfettin Gürsel
Büyümenin istihdam yaratt›¤›na kuflku yok. Önemli olan büyüme oranlar›na k›yasla ne kadar istihdam yarat›ld›¤›. Büyüme-istihdam iliflkilerine uzun
vadeli perspektiften bakmak
do¤ru olur. Y›ldan y›la gerek ifl
gücü arz›nda, gerek talebinde
büyük oynamalar olabiliyor.
Bu oynakl›kta, ekonomik konjonktür kadar yat›r›mlar›n gecikmeli olarak istihdama yans›mas›n›n da etkisi
var; 2004’ten 2005’e oldu¤u gibi. Büyüme-istihdam iliflkisini 2002-2005 dönemi ile s›n›rl› tutarak araflt›rmak
durumunday›z. 2001 krizi istihdam› geriletmiflti. Bu nedenle bu y›l› analize dahil etmek hatal› olur. Ayr›ca 2001
krizinin istihdam politikalar›nda de¤iflikli¤e neden oldu¤unu da dikkate almal›y›z. Kriz firmalara ifl gücünü
daha etkin kullanmay› ö¤retti. Bu nedenlerle 2002’yi temel almak uygun düflüyor.
Son bir saptama: Büyüme-istihdam iliflkisi aç›s›ndan tar›m›n anlam› yok. Bu sektörün büyümeye çok az katk›s› var. Buna karfl›l›k, son k›rk y›lda büyük desteklerle
tar›mda yarat›lan ifl gücü fazlas› h›zla çözülüyor, istihdam düflüyor. Ancak düflüfl biraz fazla h›zl›, tar›m›n ortalama istihdam kayb› y›lda 322 bin olmufl.
2002-05 döneminde tar›m d›fl› ifl gücünün y›ll›k art›fl›
yüzde 3,2. Bu art›fl› 2002’de yüzde 3,3 olarak tahmin etmifltik (“Türkiye’de ‹fl gücü Piyasas› ve ‹flsizlik”, TÜS‹AD, 2002).
‹flsizlikle mücadelede asgari baflar›n›n her y›l tar›m d›fl›
sektörlerde 550 bin net ifl yaratmaktan geçti¤ini s›k s›k
vurgulaman›n ard›nda bu tahmin vard›. 2002-05döneminde tar›m d›fl› ifl gücü ortalamada tam› tam›na 550
bin artm›fl! Tabii bu bir raslant›, ama e¤ilimlerin oldukça isabetli saptand›¤›n› söyleyebiliriz.
‹stihdam›n ortalama art›fl› yüzde 3,8. Y›lda 552 bin net
istihdam ediyor. Dönemitibariyle ifl gücü ile istihdam
art›fllar› eflitlendi¤inden, iflsiz say›s› 2,5 milyonda çak›l›
kalm›fl durumda. Buna karfl›l›k tar›m d›fl› iflsizlik oran›
yüzde 15’ten yüzde 13,6’ya gerilemifl bulunuyor. Yukar›da da belirtti¤im gibi bu performans iflsizlikle baflar›l›
bir mücadelenin asgari sinindir. Daha kötü olabilirdi.
fiimdi iflin püf noktas›na geliyoruz. Bu nispeten tatmin
edici istihdam art›fl›n›n çok yüksek büyüme ile sa¤lan-

d›¤›n› bilmemiz gerekiyor. GSYH 2003’te yüzde 5,8,
2004’te yüzde 8,9 oranlar›nda artt›. 2005’te büyümenin
yüzde 6’ya yak›n ç›kmas› bekleniyor. 2002-05 için tar›m
d›fl› sektörlerin ortalama büyüme oran›n› yüzde 7 olarak tahmin edebiliriz. Bu hesapla istihdam›n büyüme
esnekli¤i yaklafl›k 0,5 ediyor. Sözünü etti¤im TÜS‹AD
araflt›rmas›nda buna çok yak›n bir esneklik katsay›s›
tahmin etmifltik. Bu flu demektir: Türkiye ekonomisinde kabaca büyüme oran›n›n yar›s› kadar istihdam art›fl›
sa¤lan›yor.
Her f›rsatta yüzde 5 büyümenin bizi kesmeyece¤ini ›srarla savunuyorum. Nedeni gayet aç›k. Bu büyüme oran› ile tanm d›fl› istihdam› en iyi ihtimalle yüzde 2,5 oran›nda art›rabiliriz. Bu da y›lda ortalama 400 bin ek ifl
eder ve iflsizler artmaya bafllar. Ya bir de rekabet gücü
kay›plar› nedeniyle büyüme yüzde 5’in de alt›na düflerse? Gerisini siz getirin.

”

Kaynak: Seyfettin Gürsel taraf›ndan yaz›lan bu makale, 01 Mart 2006 Çarflamba günü yay›nlanan Vatan Gazetesindeki köfle yaz›s›d›r.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Keynes öncesi iktisadi düflünürler (klasik iktisadi düflünce okulu mensuplar›) fiyat mekanizmas›n›n görünmeyen bir el gibi iflledi¤ini, piyasay› daima tam istihdamda dengeye getirdi¤ini ileri sürmüfllerdir. Kalsikler
denge durumunun zaman zaman ufak de¤ifliklikler geçirebilece¤ini ancak bozulan dengenin kendili¤inden
tekrar tam istihdama gelece¤ine inanm›fllar ve makro
iktisatla ilgilenmemifllerdir. Ancak 1929’un sonlar›na
do¤ru ifller ters gitmeye bafllam›fl, büyük boyutlu iflsizlik baflta olmak üzere, de¤iflik sorunlar gündeme gelmifltir. Bu ba¤lamda örne¤in, ABD’de 1929 y›l›nda 1.5
milyon kifli iflsiz iken 1933’te iflsiz say›s› on kat artarak
yaklafl›k 13 milyona ulaflm›flt›r. Öte yandan ABD ekonomisi 1929’da 103 milyar dolar de¤erinde yeni mal ve
hizmet üretmiflken bu rakam 1933’te yaklafl›k 55 milyar
dolara düflmüfltür. Yaflanan borsa çöküflleri sonucunda
milyarlarca dolarl›k kiflisel servet kaybedilmifltir. Ortaya ç›kan sorunlar›n çözümünde klasik modellerin yetersiz kalmas› makro iktisad›n do¤up geliflmesine öncülük etmifltir. Bu ba¤lamda “Büyük Buhran”’› aç›klayan ve devletin belli politikalarla ekonomik çöküntülerin üstesinden gelebilece¤ini iddia eden bir iktisadi düflünür John Maynard Keynes’in görüflleri öne ç›km›fl ve
yeni bir teorik çerçeve ortaya koyarak makro iktisad›n
öncülü¤ünü yapm›flt›r. John Maynard Keynes “‹stihdam, Faiz ve Paran›n Genel Teori-si” ad›yla yay›mlanan kitab›nda; piyasalar ve davran›fllar› ile ilgili bilgileri kullanarak karmafl›k iktisadi olaylar› aç›klamaya dönük bir teori gelifltirmifltir. Keynes, klasik modellerin
öne sürdü¤ü flekilde istihdam›n fiyatlar ve ücretler taraf›ndan belirlendi¤i görüflünü reddetmifl ve ekonomide toplam talebin, istihdam› belirleyen temel faktör oldu¤unu ortaya koymufltur. Keynes ayr›ca devletin çeflitli politikalarla ekonomiye müdahale edebilece¤ini,
böylece üretim ve istihdam hacmi üzerinde etkili olabilece¤ini savunmufltur.
S›ra Sizde 2
Bir ekonominin performans düzeyi belirlemek için o
ülkenin üretim gücünü bilmek önemlidir. Bunun yan›nda bir ulusal ekonominin üretim gücünün y›llar itibariyle de¤iflimi olan ekonomik büyüme de ülke ekonoisinin perfrmas› aç›s››ndan aç›s›ndan oldukça önemlidir.
Makro ‹ktisad›n en güncel konular›ndan birisi olan iktisadi büyüme, toplumlar›n refah ve yaflam standartlar›nda geliflmenin sa¤lanmas› için gereklidir. Bireylerin re-

fah düzeylerinin artmas›, daha fazla kifli bafl›na gelir elde etmeleri ve böylece ihtiyaç duyduklar› mal ve hizmetleri talep ettikleri ölçüde temin edebilmeleriyle
mümkün olmaktad›r. Bu yüzden tüm ülkelerin ulaflmak
istedikleri bafll›ca makroekonomik amaçlardan bir tanesi de h›zl› ve istikrarl› bir ekonomik büyümedir. Ekonomik büyüme k›saca ülke vatandafllar›n›n istedi¤i mal ve
hizmetleri üretebilme gücünü artt›rmak olarak tan›mlanabilir. Büyüme h›z› ise belirli bir dönemde, genellikle
bir y›lda, milli gelirin yüzde kaç artt›¤›n› gösterir.
S›ra Sizde 3
Makroekonomik anlamda performans›n ortaya konulmas›n›n bir yolu olarak, o ekonominin üretken kaynaklar›n› ne ölçüde kullanabildi¤i ya da istihdam edebildi¤i önemlidir. Önemli bir üretim faktörü olan iflgücünün
(emek) istihdam edilememesi durumu karfl›m›za iflsizlik
olgusunu ç›karmaktad›r. ‹flsizlik; çal›sma gücü ve arzusu oldu¤u halde, cari ücret düzeyinde ifl aray›p da bulanamamas› durumudur. Toplumda iflsizli¤in de¤iflik
türleri bulunmaktad›r. Bunlardan ikisi, mevsimsel iflsizlik ve yap›sal iflsizlik türleridir. Çeflitli aç›lardan birbirlerinden oldukça farkl› özelliklere sahiptirler. Mevsimsel
iflsizlik baz› ekonomik faaliyetlerin belirli mevsimlerde
yap›lamamas› sebebiyle ortaya ç›kan iflsizliktir. Örne¤in
tar›m sektöründe ifller mevsimlere dag›lm›flt›r. Ayn› flekilde turizm firmalar›nda çal›flanlar baz› mevsimlerde
iflsiz kal›rlar. Bunun yan›nda toplumun örf ve adetlerine göre baz› günlerde, milli ve dini bayramlarda da iflsizlik meydana gelebilir. Bu özellikleri itibariyle mevsimsel iflsizlik, geçici karekterli bir iflsizlik türü olarak
bilinmektedir. Oysa yap›sal iflsizlik; bir ekonominin yap›sal özelliklerinden kaynaklanan ve bu yönü itibariyle
nisbeten kal›c› olan bir iflsizlik türüdür. Bu tür iflsizli¤e
ekonomide meydana gelen birtak›m de¤ifliklikler sebep olmaktad›r. Örne¤in mal ve hizmetlere olan talepteki de¤iflmeler sonucu bazen emek talebinin yap›s› de¤iflir. ‹flgücünün bu yeni duruma uyum sa¤lamas›na kadar ortaya ç›kan iflsizlik yap›sal iflsizliktir. Yap›sal iflsizlik bazen teknolojik de¤iflimlerden kaynaklan›r. Bu ba¤lamda yine uzun bir süre emek yo¤un üretim tekni¤i
kullan›lm›fl bir alanda sermaye yo¤un tekniklere geçilmesi, kullan›lan eme¤in bir k›sm›n› at›l hale getirir ve
iflsizlik do¤ar.
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Bir ekonominin toplam has›las›n› tan›mlayabilecek ve farkl› metotlarla nas›l
ölçüldü¤ünü aç›klayabilecek,
Farkl› ulusal gelir ölçütlerini tan›mlayabilecek,
Ulusal gelir ölçümünde fiyatlar›n etkisini aç›klayabilecek,
Ülkeler aras› refah karfl›laflt›rmalar›n›n nas›l yap›labilece¤ini aç›klayabilecek,
bilgi ve becerilere sahip alacaks›n›z.

Anahtar Kavramlar
•
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GSYH
GSMH
Katma De¤er
Net ‹hracat
Net Faktör Gelirleri
SYH

•
•
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SMH
Milli Gelir
Deflatör
Reel - Nominal
Sat›n Alma Gücü Paritesi
‹nsani Geliflme Endeksi

‹çindekiler
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Ulusal Gelir ve
Refah›n Ölçümü

• ULUSAL GEL‹R VE HESAPLAMA
YÖNTEMLER‹
• GAYR‹ SAF‹ YURT‹Ç‹ HASILA
(GSYH)
• GSYH’NIN HESAPLANMASI
• GSYH VE GSMH
• D‹⁄ER ULUSAL GEL‹R ÖLÇÜTLER‹
• NOM‹NAL VE REEL GSYH
• B‹R REFAH ÖLÇÜTÜ OLARAK
GSYH VE ULUSLARARASI REFAH
KARfiILAfiTIRMALARI

Ulusal Gelir ve Refah›n
Ölçümü
ULUSAL GEL‹R VE HESAPLAMA YÖNTEMLER‹
“Ulusal gelir hesab›na bakarak,
bir ulusun refah› hakk›nda sonuç neredeyse ç›kar›lmaz”
Simon Smith Kuznets
Ekonomide ifllerin nas›l gitti¤i herkesi ilgilendirir. ‹flçiyi, memuru, ifl adam›n›, yat›r›mc›y›, ev han›m›n›, politikac›y›, bürokrat› vb. toplumun her kesimini yak›ndan ilgilendirir. Peki neden? Çünkü bir ekonomide ifller iyi gitti¤i sürece bireylerin refah› da art›yor olacakt›r. ‹fller iyi gidiyorsa daha kolay ifl buluruz, daha çok kazan›r›z, daha iyi evlerde oturup, daha güzel otomobillere bineriz. K›sacas› bir sonraki
gün bir önceki günden daha iyi yafl›yor oluruz.
Peki, ifllerin iyi gidip gitmedi¤ini nas›l anlar›z? Tabii ki ölçerek. Ölçmek önemlidir. Günlük yaflamda neredeyse ölçmedi¤imiz bir fleyden bahsedemeyiz. fiirketler
karlar›n›, hükümetler vergi gelirlerini, hanehalklar› gelirlerini ölçmek zorundad›rlar. Yeni fleyler icat edebilmek, teorileri test edebilmek, gelecekteki olaylar› tahmin
edebilmek, politikalar oluflturabilmek için ölçmek gerekmektedir. Nas›l ki bir ço¤unun geliflimini onun boyunu, kilosunu, kafa çap›n› ölçerek takip ediyoruz ve
gerekti¤i durumlarda müdahale ediyoruz, ekonomik aktiviteleri de ölçmemiz gerekmektedir. ‹flte tüm bu nedenlerden dolay› bir ekonominin büyüklü¤ünü, ne kadar üretip ne kadar tüketti¤ini ölçmek gerekmektedir.

GAYR‹ SAF‹ YURT‹Ç‹ HASILA (GSYH)
Bir ekonomide ifllerin nas›l gitti¤inin ilk göstergesi, o ekonominin üretim miktar›
S‹ZDE göstergeve onun nas›l geliflti¤idir. Bir ekonominin ne kadar üretti¤ininSIRA
en önemli
si ise Gayri Safi Yurtiçi Has›la (GSYH)’d›r. Gayri safi yurtiçi has›la (GSYH) bir ülkenin s›n›rlar› içerisinde belirli bir dönemde üretilen tamamlanm›fl
mal ve
D Ü fi Ü N E(nihai)
L‹M
hizmetlerin piyasa de¤erine denir. Her ne kadar tan›m› basit gibi gözükse de asl›nda GSYH’n›n ölçülmesi o kadar da kolay de¤ildir. Zira bir ekonomideki tüm iktiS O R U
sadi aktivitelerin ölçülmesi gerekmektedir.

SIRA S‹ZDE
Gayri Safi Yurtiçi Has›la
(GSYH): Bir ekonomide belirli
bir dönemde üretilen
D Ü fi Ü N E L ‹ M
tamamlanm›fl mal ve
hizmetlerin piyasa de¤erine
Gayrisafi YurtiçiS Has›la
O R U
(GSYH) denir.

GSYH bir ak›m de¤iflkendir. O yüzden belirli bir dönem için, genellikle
D ‹ Kbir
K A Ty›l ya da üç ay
için ölçülür.
SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

N N

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P
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GSYH’n›n Unsurlar›

Tamamlanm›fl (nihai) mal:
Do¤rudan tüketiciler
taraf›ndan kullan›lan, baflka
bir üretim sürecinde
kullan›lmayan mal ve
hizmetlere tamamlanm›fl
(nihai) mal denir.
Ara mal›: Bir baflka mal
yada hizmetin üretimde
kullan›lan mallara ara mal›
denir.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

Yukar›da yap›lan GSYH tan›m›nda dikkat edilmesi gereken birkaç unsur vard›r. Birincisi GSYH’n›n ekonomideki tüm aktiviteleri içermesi gerekmektedir. Bir ekonomide üretilen domates, petrol, otomobil, film, kitap, ev, yol, köprü akl›n›za gelebilecek tüm mal ve hizmetler GSYH’ya dahil edilir. Tabii ekonomik aktiviteler farkl›d›r. Üretilen otomobillerle bir polisiye dizinin birlikte hesaba kat›labilmesi için ortak bir ölçü birimi gerekmektedir. Böyle bir ölçü birimi olsa olsa fiyat olabilir. Çünkü fiyatlar o mal yada hizmetin piyasa de¤erini yans›t›rlar. O yüzden GSYH, bir
ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin piyasa de¤eri ile ifade edilir.
‹kincisi GSYH hesaplan›rken üretilen tamamlanm›fl (nihai) mal ve hizmetlerin hesaba kat›lmas› gerekmektedir. GSYH hesaplamas›nda ara mallar
hesaba kat›lmaz. E¤er kat›l›rsa “mükerrer (çifte) sayma” hatas› yap›lm›fl olur.
E¤er bir ekonomide üretilen toplam domates ve salça GSYH hesab›na dahil edilirse, çifte sayma hatas› yap›lm›fl olur. Do¤ru bir hesaplamada, e¤er üretilen salçalar GSYH’ya dahil edilmiflse, salça üretiminde kullan›lan domatesin dahil edilmemesi gerekmektedir.
Üçüncüsü GSYH hesaplanmas›nda hesap döneminde üretilen mal ve hizmetler
dahil edilir. Daha önceden üretilmifl mal ve hizmetler hesap döneminde ifllem görse de GSYH’ya dahil edilmezler. Örne¤in, 2012 y›l›nda üretilmifl bir bilgisayar 2012
y›l› GSYH’na dahil edilir. Fakat bu bilgisayar ikinci el piyasada baflka birine sat›l›rsa bu ifllem GSYH’ya dahil edilmez.
Dördüncüsü,
GSYH bir ülkenin s›n›rlar› içerisinde üretilen mal ve hizmetleri
SIRA S‹ZDE
kapsar. Söz konusu ülkenin vatandafllar› taraf›ndan baflka bir ülkede üretilen
mal ve hizmetleri kapsamaz. Örne¤in, bir Amerikan otomobil firmas› olan
D Ü fi Ü N E L ‹ M
Ford’un Türkiye’de üretti¤i otomobiller Türkiye’nin GSYH’na kay›t edilirken
Zorlu Grubunun Rusya’daki fabrikas›nda üretti¤i televizyonlar Rusya GSYH’na
S O R U
dahil edilmektedir.
D ‹ K K s›n›rlar›
AT
GSYH bir ülkenin
içerisinde yerli ve yabanc› tüm kifli ve kurumlarca üretilen mal
ve hizmetleri kapsar.

N N

SIRA S‹ZDE

Son olarak GSYH belirli bir zaman periyodu için ölçülür. Zaman periyodu genelde üç ay ve/veya bir y›ld›r. Türkiye GSYH’s› Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) taAMAÇLARIMIZ
raf›ndan 1987’den
beri üç ayl›k dönemler için ölçülmekte ve aç›klanmaktad›r.
Türkiye’nin 1960’tan 2011 y›l›na GSYH’n›n geliflimi flekil 2.1’de gösterilmektedir. fiekle göre
1960 y›l›nda cari fiyatlarla T680.100 olan Türkiye GSYH’si 2011 y›K ‹ T A P
l›na gelindi¤inde yaklafl›k 1,295 trilyon T’ye yükselmifltir. Türkiye’nin 2011 y›l›
GSYH’si 773 milyar Amerikan Dolar› (ABD)’na tekabül etmektedir.

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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fiekil 2.1

Trilyon

1960’tan 2011’e Türkiye GSYH’s›, T ve ABD
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SIRA S‹ZDE

K ‹ T A P

K ‹ T A P

GHYH, ABD
TELEV‹ZYON
Kaynak: Dünya Geliflme Göstergeleri (WDI), Dünya Bankas›, 2012.

TELEV‹ZYON

Türkiye ya da di¤er ülkelerle ilgili iktisadi verilere Dünya Bankas›’n›n
Geliflme
‹ N T E R“Dünya
NET
Göstergeleri (World Development Indicators)” veri taban›ndan ulafl›labilir: http://data.worldbank.org/
Ulusal gelir hesaplamalar›n› ilk kez gelifltiren Simon Smith KuznetsSIRA
“Ulusal
gelir hesab›S‹ZDE
na bakarak bir ulusun refah› hakk›nda sonuç neredeyse ç›kar›lamaz” demifltir. Sizce
Kuznets neden böyle bir fley söylemifl olabilir?
D Ü fi Ü N E L ‹ M
(NOT: Bu sorunun muhtemel cevab› hakk›nda halihaz›rda bir fikriniz
yoksa ünite sonundaki s›ra sizde yan›t›na hemen bakmay›n›z. Ünitenin tamam›n› çal›flt›ktan sonra sorunun
S O R U
cevab›n› tekrar düflünüp, en son yan›t›na bak›n›z lütfen.)

GSYH’NIN HESAPLANMASI

‹NTERNET

1

D‹KKAT

Türkiye’nin 2011 y›l› Gayri Safi Yurtiçi Has›las› (GSYH) cari fiyatlarla
T1.294.893.000.000’dir (TU‹K, 2012). Bu tutar Türkiye’nin s›n›rlar› içerisinde 2011
SIRA
y›l› süresince üretilen mal ve hizmetlerin piyasa de¤eridir. Peki,
bu S‹ZDE
rakam nas›l hesaplanm›flt›r ve neden önemlidir?
Bir ekonominin GSYH’› üç farkl› metotla hesaplanabilir. Bunlar:
AMAÇLARIMIZ
1. Üretim yöntemi,
2. Gelir yöntemi,
3. Harcama yöntemi’dir.
K ‹ T A P

N N

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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E¤er ölçme hatalar› yoksa normal flartlar alt›nda bu üç farkl› yöntemle hesaplanan GSYH’lar›n birbirine eflit olmas› gerekir. Bu son derece do¤ald›r. Çünkü geliri yaratan fley üretim, harcamay› olanakl› k›lan ise gelirdir. Hepimiz üretti¤imiz kadar gelir elde edip gelirimiz kadar da harcamaz m›y›z? Bir ülke içinde durum ayn›d›r. Üretimi gelirine, geliri de harcamas›na eflit olmak zorundad›r. Türkiye ‹statistik
Kurumu Türkiye’nin GSYH’s›n› bu üç farkl› metotla ölçüp kamuoyuna aç›klamaktad›r. fiimdi bu üç farkl› GSYH hesaplama metodunu k›saca aç›klayal›m.

GSYH’n›n Üretim Yöntemi ile Hesaplanmas›
GSYH’n›n üretim yöntemi ile
hesaplanmas›nda ekonomik
birimler taraf›ndan yarat›lan
katma de¤erler toplan›r.
Katma de¤er: Bir mal›n
piyasa de¤eri ile bu mal›n
üretim sürecinde kullan›lan
girdilerin de¤eri aras›ndaki
farka katma de¤er denir.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

GSYH’n›n üretim yöntemi ile hesaplanmas› ekonomide üretilmifl nihai mal ve hizmetlerin piyasa de¤erlerinin toplanmas› suretiyle yap›l›r. Bu hesaplama yap›l›rken
özellikle üretim sürecinde ara mal olarak kullan›lan mal ve hizmetler hesaplamaya
dahil edilmez. Bunu yapman›n yolu ise ekonomik birimler taraf›ndan yarat›lan katma de¤erlerin toplanmas›d›r. Katma de¤er bir mal›n piyasa de¤eri ile bu mal›n
üretim sürecinde kullan›lan girdilerin de¤eri aras›ndaki farkt›r.
Katma de¤eri domates salça örne¤ini kullanarak aç›klayal›m: Söz gelimi salça
firmas› domatesin kilosunu 50kr’tan sat›n als›n. E¤er bir kilo salçay› 5 kg. domatesten üretiyorsa ve üretti¤i salçan›n kilosunu T5’den sat›yorsa, o zaman salça firmas› kg. bafl›na T2,5 katma de¤er yaratm›fl olur. ‹flte GSYH’n›n üretim yöntemi ile hesaplanmas›nda domatesi üreten çiftçinin yaratt›¤› katma de¤er ile salça firmas›n›n
üretti¤i katma de¤er toplanarak GSYH hesaplan›r.
‹flimizi kolaylaflt›rmak için sadece bir domates üreticisi ve bir salça firmas›n›n
oldu¤u bir ekonomi düflünelim. E¤er domates üreticisi 2012 y›l›nda 5 ton domates
üretmifl ve bunun tamam›n› salça fabrikas›na kilosu 50 kr’tan satm›flsa, salça fabrikas› da bu domatesle bir ton salça üretip, kilosunu T5’den satm›flsa bu ekonomin
GSYH’› ne olur?
Bu durumda domates üreticisinin yaratt›¤› katma de¤er satt›¤› domatesin topS‹ZDE
lam piyasaSIRA
de¤eri
olur ki bu T2.500’dir. Di¤er taraftan salça firmas›n›n üretti¤i salçan›n toplam piyasa de¤eri T5.000’dir. Fakat girdi olarak kulland›¤› domatese
T2.500 ödedi¤ini
biliyoruz. O zaman her ne kadar salça fabrikas›n›n toplam has›D Ü fi Ü N E L ‹ M
lat› T5.000 olsa da, yarat›¤› katma de¤er T2.500’dir. O zaman bu ekonominin
GSYH’s› domates üreticisinin yaratt›¤› katma de¤er olan T2.500 ile salça firmas›n›n
S O R U
yaratt›¤› katma
de¤er olan T2.500’nin toplam› olan T5.000’ye eflit olur.
Yukar›daki örnekte
D ‹ K K A Tdomates üreticisinin baflka bir iflletmeden herhangi bir girdi sat›n almad›¤›n› varsay›yoruz.

N N

SIRA S‹ZDE

fiekil 2.2’de 1960 ile 2011 y›llar› aras›nda Türkiye ekonomisinde belli bafll› sektörlerde yarat›lan katma de¤er toplam yarat›lan katma de¤erin yani GSYH’n›n, yüzdesi olarakAMAÇLARIMIZ
gösterilmektedir. fiekilde dikkati çeken ilk gözlem son 50 y›lda iki sektörde gözlenen h›zl› de¤iflimdir. Bunlar tar›m ve hizmet sektörleridir. 1960 y›l›nda
toplam Türkiye GSYH’n›n yar›s›ndan fazlas› tar›m sektörü taraf›ndan yarat›l›rken,
K pay›n›n
‹ T A P 2011 y›l›nda %9’a düfltü¤ü görülmektedir. De¤iflimin h›zl› olbu sektörün
du¤u di¤er sektör olan hizmet sektörünün ise son 40 y›lda GSYH’ya en büyük katk›y› yapan sektör oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu sektör 2011 y›l›nda toplam katma deT E L E Vyaratm›flt›r.
‹ZYON
¤erin %64’ünü
Halbuki bu sektörün 1960 y›l›nda GSYH içerisindeki pay› %26 idi. Yarat›lan toplam katma de¤er içerisinde imalat sanayiinin pay›nda biraz art›fl olsa da bu de¤iflim tar›m ve hizmetler sektöründeki de¤iflimler kadar radikal olmam›flt›r. Bu sektörün GSYH içerisindeki pay› 1960’ta %13 iken 2011 y›l›na
‹NTERNET
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gelindi¤inde %18’e ç›km›flt›r. Benzer flekilde madencilik, enerji ve inflaat sektöründe de GSYH’ya yapt›¤› katk› bak›m›ndan ciddi bir de¤iflim olmam›flt›r. Bu sektör
1960 y›l›nda GSYH’n›n %5’ini yarat›rken, bu oran 2011 y›l›nda %9’a ç›km›flt›r. fiekil
2.2’den ç›kar›lacak genel sonuç Türkiye’de iktisadi geliflme ile birlikte GSYH içerisinde tar›m sektörünün pay› azal›rken hizmetlerin pay›n›n art›yor olmas›d›r. Asl›nda bu e¤ilim geliflmekte olan birçok ekonomi için geçerlidir.
fiekil 2.2
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Madencilik, Enerji ve ‹nflaat

Hizmetler

Kaynak: Dünya Geliflme Göstergeleri (WDI), Dünya Bankas›, 2012.

GSYH’n›n Gelir Yöntemi ile Hesaplanmas›
GSYH’n›n gelir yaklafl›m› ile hesaplanmas› bir ekonomide ekonomik faaliyetler sonucu elde edilen gelirlerin toplanmas› suretiyle olur. Çünkü geliri yaratan fley üretimdir. Dolay›s›yla GSYH’n›n üretimi sonucu oluflan gelirin GSYH’ya eflit olmas›
gerekir.
Üretime kat›lan her üretim faktörü bir gelir elde etmektedir. Üretim faktörlerinden emek üretime kat›l›m› sonucu gelir olarak ücret elde ederken, bir di¤er üretim
faktörü olan sermaye kâr, faiz yada rant elde edecektir. GSYH’n›n bir parças› olan
yat›r›mlar›n bir k›sm› bina, makina, teçhizat gibi fiziksel sermayenin eskime pay›
olarak ayr›lmaktad›r. O yüzden gelir yöntemi ile hesaplanan GSYH’ya amortismanlar eklenir. Son olarak üretim sonucu elde edilen has›lat›n bir k›sm› ise dolayl› vergi olarak devlete ödenirken, devlette baz› kesimlere sübvansiyon ad› alt›nda baz› ödemeler yapacakt›r. Devlete ödenen dolayl› vergileri devletin geliri olarak, devletin yapt›¤› sübvansiyon ödemelerini de gideri olarak düflünürsek, gelir
yaklafl›m› ile GSYH hesaplanmas› flöyle olacakt›r:

Amortisman: Mal ve
hizmetlerin üretiminde
kullan›lan bina, makina,
teçhizat gibi fiziksel
sermayenin y›pranma ve
eskimesi nedeni ile de¤erinde
meydana gelen azalman›n
parasal büyüklü¤üne
amortisman denir.

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE
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SIRA S‹ZDE

‹ktisada Girifl-II
DSIRA
Ü fi Ü NS‹ZDE
EL‹M

S O R U
D Ü fi Ü N E L ‹ M

GSYH = Ücret + Kâr + Faiz + Rant + Amortismanlar + Dolayl› vergiler S O R U
Sübvansiyonlar
D Ü fi Ü N E L ‹ M
TÜ‹K gelir yöntemi
D ‹ K K A Tile GSYH hesaplamas›nda dolayl› vergileri “üretim ve ithalat vergileri”
S O R U
olarak s›n›fland›rmaktad›r.

D‹KKAT
S O R U

SIRA S‹ZDE
D‹KKAT
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE

K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ

N N
N N

Tüketim Harcamalar›:
Bireylerin nihai mal ve
hizmetleri edinmek için
KE L‹E VT ‹ ZAharcamalara
Tyapt›klar›
Y OP N
tüketim harcamalar› denir.

Yat›r›m Harcamalar›:
Firmalar›n ve devletin baflka
TELEV‹ZYON
bir
‹ Nmal
T E RyaN da
E Thizmet
üretmek üzere sat›n ald›klar›
nihai mal ve hizmetler için
yap›lan harcamalara yat›r›m
harcamalar› denir.

‹NTERNET

Kamu Harcamalar›: Devletin
e¤itim, sa¤l›k, güvenlik,
yarg› gibi temel
fonksiyonlar›n› yerine
getirirken ihtiyaç duydu¤u
mal ve hizmetlere yapt›¤›
harcamalara kamu
harcamalar› denir.
‹hracat: Yurtiçinde üretilip
baflka bir ülkeye sat›lan mal
ve hizmetlere ihracat
(d›flsat›m) denir.
‹thalat: Yurtd›fl›nda üretilip
yurtiçinde sat›lan mal ve
hizmetlere ithalat (d›flal›m)
denir.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
SIRA S‹ZDE
S O R U
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D‹KKAT
S O R U

SIRA S‹ZDE
D‹KKAT
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE

K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ

TKE L‹E VT ‹ ZA Y OP N

SIRA S‹ZDE

Baz› kaynaklarda
hesaplan›rken sübvansiyonlar dahil edilmemektedir. Bunun iki
D ‹ K K AGSYH
T
nedeni olabilir. Birincisi, dolayl› vergilerden sübvansiyonlar ç›kar›larak “net dolayl› vergiler” olarak
ifade
edilmektedir. ‹kincisi ise baz› ekonomilerde sübvansiyonlar›n neredeyAMAÇLARIMIZ
SIRA
S‹ZDE
se s›f›r olmas›d›r. TÜ‹K yukar›daki formülasyonu kullanmaktad›r.
K ‹ THarcama
A P
AMAÇLARIMIZ
GSYH’n›n
Yaklafl›m› ile Hesaplanmas›

GSYH’n›n harcama yöntemi ile ölçülmesi bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin kullan›c›lar› taraf›ndan yap›lan ödemelerin yani harcamalar›n toplanmas›d›r. Bir
T KE L ‹E harcamalar
VT‹ ZAY OPN
ekonomideki
dört farkl› gruba ayr›l›rlar. Bunlar;
• Tüketim harcamalar›,
• Yat›r›m harcamalar›,
T E L Eharcamalar›
V‹ZYON
• Kamu
ve
‹NTERNET
• Net ihracatt›r.
Tüketim harcamalar› bireylerin nihai mal ve hizmetleri edinmek için yapt›klar› harcamalard›r. Yani otomobil, ev, beyaz peynir, berber, seyahat vb. mal ve hiz‹NTERNET
metler için tüketicilerin yapt›klar› harcamalar bu kategoriye girmektedir.
Yat›r›m harcamalar› ise firmalar›n ve devletin baflka bir mal ya da hizmet
üretmek üzere sat›n ald›klar› nihai mal ve hizmetler için yapt›klar› harcamalard›r.
Yeni bir makina, teçhizat, ya da bir fabrika binas› için yap›lan harcamalar bu kategoriye girmektedir. Bu durumda bir üniversite ö¤rencisinin sat›n ald›¤› bilgisayara
yapt›¤› harcama tüketim harcamas› iken ayn› bilgisayar› müflterilerinin rezervasyonlar›n› yapmak üzere bir seyahat acentesi al›rsa yat›r›m harcamas› olur. Bu kategoriye yeni bina ve ev için yap›lan harcamalar ile firmalar›n stok de¤iflimleri de
dahil edilir. GSYH’n›n harcama yöntemi ile hesaplanmas›nda kullan›lan yat›r›m
harcamalar› brüt yat›r›mlard›r. Söz konusu dönemdeki eskime pay›n› temsil eden
amortismanlar göz ard› edilmektedir.
GSYH’n›n harcamalar yöntemi ile hesaplanmas›nda kullan›lan üçüncü harcama
türü devlet taraf›ndan yap›lan kamu harcamalar›d›r. Devletin e¤itim, sa¤l›k, güSIRA
S‹ZDE
venlik, yarg›
gibi
temel fonksiyonlar›n› yerine getirirken ihtiyaç duydu¤u mal ve
hizmetlere yapt›¤› harcamalar bu kategori içerisinde yer almaktad›r.
GSYH’n›n
hesaplamas›nda kullan›lan son harcama kalemi baflka ülkelerin üretD Ü fi Ü N E L ‹ M
S‹ZDE yap›lan harcamalar (d›fl al›m - ithalat) ile bizim üretti¤iti¤i mal veSIRA
hizmetlere
miz mal ve hizmetlere di¤er ülkelerin yapt›klar› harcamalar (d›fl sat›m - ihracat)
S O R U
aras›ndaki fark
olan net ihracatt›r.
D Ü fi Ü N E L ‹ M

Bir ülkenin ithalat›
D ‹ K K A Tbaflka bir ülke ya da ülkelerin ihracat›d›r.
S O R U

N N
N N

SIRA S‹ZDE

Bir ekonominin
ithalat›ndan büyükse net ihracat› pozitif, ithalat› ihracat›ndan büD ‹ Kihracat›
KAT
yükse negatif olur. Türkiye’nin net ihracat› y›llard›r negatiftir.
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE

K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ

T KE L ‹E VT‹ ZAY OPN
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Bu aç›klamalardan sonra GSYH’n›n harcamalar yöntemi ile hesaplamas› flöyle
yaz›labilir. E¤er tüketim harcamalar›n› C, yat›r›m harcamalar›n› I, kamu harcamalar›n› G, ihracat› X ve ithalat› M ile gösterirsek;

Net ihracat: Bir ülkenin mal
ve hizmet ihracat› ile
ithalat› aras›ndaki farka net
ihracat denir. .

GSYH = C + I + G + (X-M)
olur.
fiekil 2.3’de Türkiye’nin 2011 y›l› GSYH’s›n›n harcama bileflenleri gösterilmektedir. fiekle göre 2011 y›l›nda 1,295 trilyon T olan Türkiye GSYH’s›n›n en önemli
kalemini özel tüketim harcamalar› oluflturmaktad›r. 2011 y›l›nda 921 milyar T olan
özel tüketim harcamalar›n›n GSYH içerindeki pay› %71’dir. ‹kinci önemli kalem
yat›r›m harcamalar›d›r. 308 milyar T olan yat›r›m harcamalar›n›n (stok de¤iflimleriSIRA
ni içermektedir) pay› %24’tür. Devlet 2011 y›l›nda 180 milyar
T S‹ZDE
harcam›flt›r. Bu
GSYH’n›n %18’ine tekabül etmektedir. Son olarak Türkiye’nin net ihracat›, di¤er
bir deyiflle d›fl ticaret aç›¤›, 2011 y›l›nda 114 milyar T olarak gerçekleflmifltir. Bu
D Ü fi Ü N E L ‹ M
aç›k GSYH’n›n %9’u büyüklü¤ündedir.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

fiekil 2.3
S O R U

S O R U

Türkiye’nin 2011
y›l› GSYH’s›n›n
harcama
D‹KKAT
bileflenleri, 2011

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

N N

K ‹ T A P

Tüketim Harc.

Kamu Harc.

Yat›r›m Harc.

Kaynak: TÜ‹K,
SIRA S‹ZDE
2012.

Net ‹hracat T E L E V ‹ Z Y O N

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yap›s› ile ilgili birçok veriye Türkiye
Kuru‹ N T E R‹statistik
NET
mu’nun (TÜ‹K) internet sitesinden ulafl›labilir: http://www.tuik.gov.tr/

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

GSYH VE GSMH
1990’lara kadar hemen hemen dünyan›n birçok ekonomisinde ulusal gelir ölçütü
olarak Gayri Safi Milli Has›la (GSMH) kullan›lmakta idi. GSYH ile GSMH aras›ndaki fark bir ekonominin yaratt›¤› gelir ile elde etti¤i gelir aras›ndaki farka eflittir dersek yan›lm›fl olmay›z. GSMH nerede olursa olsun bir ekonominin üretim faktörleri ile üretilen mal ve hizmetlerin parasal de¤eridir. Di¤er bir ifade ile bir ülkenin üretim faktörleri ile o ülke s›n›rlar› içerisinde ve d›flar›s›nda belirli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa de¤eridir. GSMH hesaplamas›nda söz
konusu olan üretimin mutlaka o ülkenin s›n›rlar› içerisinde gerçekleflmesi gerekmemektedir. Ülke d›fl›nda yarat›lan gelirde GSMH hesaplamas›na dahil edilmektedir. Dolay›s›yla GSMH’y› elde edebilmek için o ülkenin GSYH’na net faktör gelirlerini (NFG) ilave etmek gerekmektedir:

Gayri Safi Milli Has›la
(GSMH): GSMH ile bir ülkenin
üretim faktörleri o ülke
s›n›rlar› içerisinde ve
d›flar›s›nda belirli bir
dönemde üretilen nihai mal
ve hizmetlerin piyasa
de¤eridir.
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GSMH = GSYH + NFG

Net faktör gelirleri (NFG):
NFG yerli üretim faktörlerine
yurtd›fl›ndan yap›lan
ödemeler ile yerli ekonomi
taraf›ndan yabanc› üretim
faktörlerine yap›lan
ödemeler aras›ndaki farkt›r.

Net faktör gelirlerini (NFG) yerli üretim faktörlerine yurtd›fl›ndan yap›lan ödemeler ile yerli ekonomi taraf›ndan yabanc› üretim faktörlerine yap›lan ödemeler aras›ndaki fark olarak tan›mlayabiliriz. Örne¤in Kocaeli’ndeki Hyundai Otomobil Fabrikas›n›n
elde etti¤i kar Türkiye GSYH’na dahil edilirken, GSMH’ya dahil edilmez. Sermaye faktörünün geliri olan bu kar Güney Kore GSMH’s›nda yer al›r. Fakat bu fabrikada çal›flan
iflçilerin ald›¤› ücret Türkiye’nin hem GSYH’na hem de GSMH’s›na dahil edilir. Di¤er taraftan Rusya’daki Ram Store’un (Koç Grubunun yurtd›fl›ndaki süpermarket markas›d›r)
elde etti¤i kar Türkiye GSMH’s›nda yer al›rken, Türkiye GSYH’s›nda yer almaz.
Her ne kadar ölçümleri farkl› olsa da birçok ekonomi için GSMH ile GSYH aras›nda çok ciddi bir fark oldu¤unu söyleyemeyiz. GSYH yerli ekonominin durumu hakk›nda bilgi vermesi bak›m›ndan GSMH’ya göre daha iyi bir ölçüttür. Çünkü o ülkenin s›n›rlar› içerinde gerçeklefltirilen üretim hakk›nda bilgi vermektedir. Fakat bir ülkenin vatandafllar›n›n ekonomik refah› hakk›ndaki do¤ru bilgiyi ise GSMH verecektir. Çünkü
GSMH bir ülkenin vatandafllar›n›n yurtiçi ve yurtd›fl›nda elde ettikleri gelirin ölçütüdür.
Türkiye’nin 1967-2011 y›llar› aras› GSYH ve GSMH de¤erleri fiekil 2.4’te birlikte gösterilmektedir. fiekilden de anlafl›ld›¤› üzere Türkiye’nin GSYH’s› ile GSMH’s›
aras›nda çok ciddi bir fark yoktur. fiekilde dikkat çeken bir unsur Türkiye GSYH’s›n›n genelde GSMH’dan azda olsa daha yüksek oldu¤udur. Örne¤in 2011 y›l›nda
GSYH de¤eri GSMH’dan 7 milyar dolar daha fazlad›r. Bu Türkiye’nin 2011 y›l›nda
yabanc› üretim faktörlerine yapt›¤› ödemelerin, yabanc›lar›n Türkiye’ye yapt›¤›
ödemlerden 7 milyar dolar daha fazla oldu¤unu gösterir.

fiekil 2.4
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Kaynak: Dünya Geliflme Göstergeleri (WDI), Dünya Bankas›, 2012.
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D‹⁄ER ULUSAL GEL‹R ÖLÇÜTLER‹
Ulusal gelirin ölçülmesinde GSYH ve GSMH’n›n yan›nda çok yayg›n olmasa da
baflka ölçütlerde kullan›lmaktad›r. Bunlar k›saca flöyle özetlenebilir:

Safi Yurtiçi Has›la (SYH) ve Safi Milli Has›la (SMH)
GSYH brüt bir büyüklüktür. Di¤er bir deyiflle nihai mal ve hizmetlerin üretimi gerçeklefltirilirken y›pranma ve eskime nedeni ile fiziksel sermayede meydana gelen
de¤er kayb› yani amortismanlar hesaplamaya dahil edilmifltir. O yüzden safi (net)
yurtiçi has›laya ulaflmak için GSYH’dan amortismanlar›n ç›kar›lmas› gerekmektedir. Ayn› durum GSMH içinde geçerlidir. O zaman safi yurtiçi has›la (SHY) ve
safi milli has›la (SMH) flöyle yaz›labilir:

Safi Yurtiçi Has›la (SYH):
GSYH’dan amortismanlar›n
ç›kar›lmas› ile elde edilebilir.
Safi Milli Has›la (SMH):
GSMH’dan amortismanlar›n
ç›kar›lmas› ile elde edilebilir.

SYH = GSYH - Amortismanlar
SMH = GSMH - Amortismanlar

Milli Gelir (MG)
GSYH’y› tan›mlarken nihai mal ve hizmetleri piyasa fiyat› ile ifade ettik. Oysa mal
ve hizmetlerin de¤eri faktör maliyeti cinsinden de ifade edilebilir. Bir mal ya da
hizmetin faktör maliyeti o mal ya da hizmeti üretmek için kullan›lan faktörlere yap›lan ödemelerin toplanmas› suretiyle bulunabilir. E¤er devlet olmasa idi ne devlete vergi ödenecekti ne de devlet kifli ve kurumlara sübvansiyon ödemesi yapacakt›. O zaman bir mal ve hizmetin faktör maliyeti ile piyasa fiyat› ayn› olurdu. O
yüzden Milli (Ulusal) Gelir’i (MG) hesaplayabilmek için SMH’dan dolayl› vergileri ç›kar›p, sübvansiyonlar› eklemek gerekir:
MG = SMH - Dolayl› Vergiler + Sübvansiyonlar

Milli Gelir (MG) Safi Milli
Has›la (SMH)’dan dolayl›
vergilerin ç›kar›l›p
sübvansiyonlar›n eklenmesi
ile bulunabilir.
Milli Gelir (MG), bir
ekonominin sahip oldu¤u
üretim faktörlerine yap›lan
ödemelerin toplam›ma
eflittir.

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

Asl›nda MG üretim faktörlerine yap›lan ödemelerin toplam›ndan baflka bir fley
de¤ildir:
MG = Ücret + Kar + Faiz + Rant

D Ü fi Ü N E L ‹ M
SIRA S‹ZDE

S O R U
O yüzden MG’e ayn› zamanda “faktör fiyatlar› ile safi milliDhas›la”
Ü fi Ü N E L ‹da
M denir.

MG’ye “faktör fiyatlar› ile safi milli has›la” da denir.

N N
N N

Milli Gelir ço¤u zaman di¤er ulusal gelir ya da üretim hesaplamalar› Diçin
genel
‹ K Kkullan›lan
AT
bir ifadedir. O yüzden milli gelir denildi¤inde GSYH veya GSMH’n›n kastediliyor olabilece¤ine dikkat ediniz.
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE

NOM‹NAL VE REEL GSYH

K ‹ Türkiye
T A P
2010 y›l›nda cari fiyatlarla yaklafl›k olarak 1,099 trilyon T olan
GSYH’s›
AMAÇLARIMIZ
2011 y›l›nda 1,295 trilyon T’ye ulaflm›flt›r. Bu GSYH’n›n 2010’dan 2011 y›l›na yaklafl›k olarak %18 büyüdü¤ü anlam›na gelir. Bu ayn› zamanda gelirin yada harcamaTKE L‹ ETV ‹AZfarkl›
YPO N nedenlen›n 2011 y›l›nda 2010 y›l›na göre artt›¤›n› da gösterir. Bu de¤iflimin
ri olabilir: Ya gerçekten 2010’dan 2011 y›l›na Türkiye’nin üretim kapasitesi artm›flt›r ya piyasada al›n›p sat›lan mallar›n fiyatlar› artm›flt›r ya da hem üretim hem de fiT E L E Vya
‹ Z Yda
O N fiyatlar aryatlar birlikte artm›fl olabilir. Hatta üretim artarken fiyatlar azalm›fl
‹NTERNET
tarken üretim gerçekte azalm›fl bile olabilir.

‹NTERNET

S O R U
D Ü fi Ü N E L ‹ M
D‹KKAT
S O R U

D‹KKAT
S O R U

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE
D‹KKAT
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE

K ‹ T A P
AMAÇLARIMIZ

TKE L‹ E TV ‹ ZA Y PO N

TELEV‹ZYON
‹NTERNET

‹NTERNET

SIRA S‹ZDE
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Cari fiyat: Hesap döneminde
D Ü fi Ü N Egeçerli
L ‹ M olan fiyatt›r.
piyasada
SIRA S‹ZDE

Yukar›da verilen 2010 ve 2011 y›llar› GSYH’lar› o an piyasada geçerli fiyatlar,
D Ü fi Ü N E L ‹ M
SIRA S‹ZDE hesaplanm›fl GSYH’lard›r. GSYH’n›n hesapland›¤› dönemde
yani cari fiyatlarla
piyasada geçerli olan fiyatlarla hesaplanm›fl GSYH’ya nominal GSYH diyoruz. NoS O Rcari
U
minal GSYH’ya
fiyatlarla GSYH’da denir.

Nominal GSYH: GSYH’n›n
hesaplaman›n yap›ld›¤›
S O R Upiyasa fiyatlar›
dönemdeki
D Ü fi Ü N E L ‹ M
cinsinden de¤eridir.

Nominal GSYH
giriflinde verilen GSYH tan›m›n›n ayn› oldu¤una dikkat ediniz.
D ‹ ile
K K Aünitenin
T

D‹KKAT
S O R U

SIRA S‹ZDE
D‹KKAT
AMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

N N
N N

K ‹ GSYH:
T A Belirli
P
AMAÇLARIMIZ
Reel
bir y›ldaki
GSYH’n›n baz y›l› fiyatlar›
cinsinden de¤eridir.

TKE L‹E VT ‹ ZA Y OP N

TELEV‹ZYON
‹NTERNET

‹NTERNET

SIRA S‹ZDE

Nominal GSYH’ya
D ‹ K K cari
A T fiyatlarla GSYH da denir.

Nominal
GSYH içinde fiyat de¤iflmelerini de bar›nd›rd›¤› için özellikle bir ekonomiAMAÇLARIMIZ
SIRA S‹ZDE
nin performans›n› de¤erlendirmede kullan›lamaz. O yüzden fiyat de¤iflmelerinin etkilerini içermeyen, dolay›s›yla ekonominin gerçek üretim kapasitesini yans›tan bir ölçüte
ihtiyaç vard›r.
K ‹ Bu
T Areel
P yada sabit fiyatlarla GSYH’d›r. Reel GSYH fiyat de¤iflmelerini
AMAÇLARIMIZ
içermedi¤i için ekonominin gerçek üretim kapasitesindeki de¤iflimi yans›t›r. Reel GSYH
hesaplan›rken genellikle bir baz y›l seçilip GSYH o y›l›n fiyatlar› ile hesaplan›r.
Nominal
‹E VT‹ ZAY OPile
T KE LGSYH
N reel GSYH aras›ndaki temel fark kullan›lan fiyatlard›r. Örne¤in 2012 y›l› nominal GSYH hesaplan›rken mal ve hizmetlerin 2012 y›l› piyasa fiyatlar› kullan›l›rken, 2012 y›l› reel GSYH’› hesaplan›rken 2012 y›l›nda üretilen nihai mal
ve hizmetlerin
seçilen bir baz y›l›n fiyatlar› ile çarp›lmaktad›r. TÜ‹K sabit
T E L E Vmiktarlar›
‹ZYON
‹ N T E R hesaplamalar›nda
NET
fiyatlarla GSYH
1998 y›l› fiyatlar›n› kullanmaktad›r. Örne¤in 2012
y›l›n›n birinci üç ayl›k döneminde Türkiye’nin sabit fiyatlarla (1998 y›l› fiyatlar› ile)
GSYH’si 27,089 milyar T olarak gerçekleflmifltir. Oysa ayn› dönemde nominal (yani
‹ N T EGSYH
R N E T 329,020 milyar T’dir. GSYH 2012 y›l› birinci üç ayl›k dönemincari fiyatlarla)
de bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre cari fiyatlarla %14,2’lik bir art›fl gösterirken
sabit fiyatlarla GSYH art›fl› %3,2’dir (TÜ‹K, 2012, Haber Bülteni, Say›: 10850).

fiekil 2.5
Türkiye’nin reel ve nominal GSYH’s›, T, 1960-2011.
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Kaynak: Dünya Geliflme Göstergeleri (WDI), Dünya Bankas›, 2012.
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Türkiye’nin 1960-2011 y›llar› aras› reel ve nominal GSYH’lar› fiekil 2.5’te görülmektedir. Reel GSYH 1998 y›l› fiyatlar› kullan›larak hesaplanm›flt›r. Reel ve nominal GSYH’lerin 1998 y›l›nda eflit olmas›n›n nedeni bu y›l›n baz y›l olmas›d›r. Nominal GSYH ile reel GSYH aras›ndaki fark›n fiyat de¤iflmeleri oldu¤una dikkat ediniz. fiekil 2.5’te Türkiye’nin gerçek üretim gücündeki de¤iflimi görmek için reel GSYH e¤risine bak›lmal›d›r.
Bir ekonominin performans›n›n de¤erlendirilmesinde neden nominalden
ziyade reel GSYH
SIRA S‹ZDE
kullan›lmal›d›r?

2

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Ekonomik Büyüme

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Reel GSYH belki de en çok kullan›lan ulusal gelir ölçütüdür. Çünkü bir ekonomiS O R U
nin bir y›ldan di¤er y›la büyüme oran› reel GSYH kullan›larak ölçülebilir.
Ekonomik büyüme bir ekonominin üretim kapasitesinin zaman içerisinde reel olarak
artmas›d›r. Ekonomin üretim kapasitesindeki reel de¤iflimi ölçmenin
en güvenilir
SIRA
D ‹ KS‹ZDE
KAT
yolu ise reel GSYH’daki de¤iflimi ölçmektir. Dolay›s›yla bir ekonomin t dönemindeki büyüme oran› afla¤›daki gibi ölçülebilir:
BÜYÜMEGSYH =
t

GSYH t − GSYH t -1
GSYH t -1

DSIRA
Ü fi Ü NS‹ZDE
EL‹M

*100

S O R U
AMAÇLARIMIZ

2011

BÜYÜMEGSYH

2011

BÜYÜMEGSYH

2011

=
=

GSYH 2011 − GSYH 2010
GSYH 2010

* 100

‹NTERNET
K ‹ T A P

S O R U

SIRA
D ‹ K S‹ZDE
KAT

N N

Yukardaki büyüme formülünden elde edilecek büyüme oran› büyümenin
D ‹ K Kyüzde
A T (%) ifadeK ‹ T A P
sidir.
Konunun anlafl›lmas› için Türkiye ekonomisinin 2011 y›l› SIRA
büyüme
S‹ZDEoran›n› hesaplayal›m. Türkiye reel GSYH’s› (1998 y›l› fiyatlar› ile) 2010 y›l›nda
TELEV‹ZYON
T105.885.643.938 ve 2011 y›l›nda T114.873.979.334 olarak gerçekleflmifltir.
Bu durumda Türkiye’nin 2011 y›l› büyüme oran› yukar›daki büyüme
formülü kullaAMAÇLARIMIZ
n›larak kolayca hesaplanabilir:
BÜYÜMEGSYH

SIRA S‹ZDE

S O R U
AMAÇLARIMIZ
D‹KKAT
K ‹ T A P

N N

114.873.979.334 − 105.885.643.938
TELEV‹ZYON
* 100
105.885.643.938

DSIRA
Ü fi Ü NS‹ZDE
EL‹M

Ekonomik büyüme
SIRAbirS‹ZDE
ekonominin üretim
kapasitesininT zaman
ELEV‹ZYON
içerisinde reel olarak
artmas›d›r. AMAÇLARIMIZ

‹NTERNET
K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

= %8, 49

‹NTERNET

Bu sonuca göre Türkiye ekonomisi reel olarak 2010’dan 2011 y›l›na % 8,49 oran›nda büyümüfltür.

‹NTERNET
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SIRA S‹ZDE

3

Afla¤›daki Tablo
SIRA 2.1’de
S‹ZDE Türkiye’nin 2000-2011 y›llar› aras› reel ve nominal GSYH’lar› verilmektedir. Bu verilerle Türkiye’nin 2000 sonras› y›ll›k büyüme oranlar›n› hesaplay›n›z.

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Tablo 2.1
Türkiye Reel ve
Nominal
S O R U GSYH’lar›
ve büyüme oranlar›,
2000-2011.
D‹KKAT

Kaynak: Dünya
Geliflme Göstergeleri
(WDI),
Dünya
SIRA S‹ZDE
Bankas›, 2012.
AMAÇLARIMIZ

D Ü fi Ü N E L ‹ M

YIL

Reel GSYH
(T)

Nominal GSYH
(T)

Büyüme
Reel_GSYH (%)

Büyüme
Nominal_GSYH (%)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

72.436.399.000
68.309.352.000
D‹KKAT
72.519.831.000
76.338.192.000
83.485.591.000
SIRA S‹ZDE
90.499.731.000
96.738.320.000
AMAÇLARIMIZ
101.254.625.000
101.921.730.000
97.003.114.411
K ‹ T A P
105.885.643.938
114.873.979.334

166.658.021.000
240.224.082.000
350.476.090.000
454.780.659.000
559.033.025.000
648.931.712.000
758.390.785.000
843.178.421.000
950.534.250.000
952.558.578.826
1.098.799.348.446
1.294.892.893.091

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

S O R U

N N

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON
Fiyat endeksi: Bir grup mal
ve hizmetin cari fiyatlarla
‹ N T E R Nayn›
E T mal
de¤erinin
grubunun belirli bir y›ldaki
(baz y›l) fiyatlarla de¤erine
oran›na fiyat endeksi denir.
GSYH Deflatörü: Nominal
GSYH’daki fiyat de¤iflim
etkisini yok ederek reel
GSYH’y› hesaplamak için
kullan›lan özel bir fiyat
endeksidir.

TELEV‹ZYON

GSYH Deflatörü
Nominal olarak ifade edilen iktisadi de¤iflkenleri reel olarak ifade edebilmek için
fiyatlar›n ne kadar de¤iflti¤i bilgisine ihtiyaç vard›r. Mal ve hizmetlerin fiyatlar›ndaN T E R N Eolarak
T
ki de¤iflimi‹ genel
fiyat endeksi olarak adland›rd›¤›m›z endeksleri kullanarak
takip ederiz. Fiyat endeksi bir grup mal ve hizmetin cari fiyatlarla de¤erinin ayn›
mal grubunun belirli bir y›ldaki (baz y›l) fiyatlarla de¤erine oran›d›r. Fiyat endeksindeki bir dönemden bir baflka döneme de¤iflim (ayl›k ya da y›ll›k olabilir) fiyatlar genel düzeyindeki de¤iflim oran›n› verecektir. Mal ve hizmetlerin fiyatlar›ndaki
de¤iflim farkl› fiyat endeksleri kullan›larak ölçülür. Bunlar aras›nda en çok kullan›lan ve bir ekonomideki tüm kesimleri ilgilendiren fiyat endeksleri Tüketici Fiyatlar› Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyatlar› Endeksi (ÜFE)’dir. Bu fiyat endeksleri bu kitab›n ilk ünitesinde incelendi¤inden burada ayr›ca incelenmeyecektir.
Her iki fiyat endeksinde de belirli bir grup mal ve hizmet seçilmekte ve bu mal gurubun fiyatlar genel düzeyindeki de¤iflim incelenmektedir.
Ekonomideki tüm mal ve hizmetleri içeren fiyat endeksi ise GSYH Deflatörü’dür. GSYH deflatörü bir ülkede üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin genel fiyat ortalamas›n›n de¤iflimini yans›t›r. GSYH deflatörü flöyle hesaplan›r:

Reel GSYH’n›n Hesaplanmas› ve GSYH Deflatörü
Reel GSYH’n›n nas›l hesapland›¤›n› bir örnekle aç›klayal›m. ‹flimizi kolaylaflt›rmak
için sadece TV ve f›nd›k gibi iki mal üreten bir ekonomi düflünelim. Bu mallar›n
üretim miktarlar› ve piyasa fiyatlar› Tablo 2.2’de verilmektedir.
Tablo 2.2
Reel ve nominal
GSYH hesaplamas›
için hipotetik bir
veri.

YIL

TV Üretimi
(adet) QTV

TV Fiyat›
(T/adet) PTV

F›nd›k Üretimi
(kg) QF

F›nd›k Fiyat›
(T/kg) PF

2009

1000

1000

6000

7,0

2010

1100

1020

6500

7,5

2011

1150

1050

5500

9,5

2012

1220

1100

6200

10,0
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Tablo 2.2’de verilen veriler ›fl›¤›nda bu ekonominin nominal ve reel GSYH’lar›
ve GSYH deflatörü flöyle hesaplanabilir.

Nominal GSYH’n›n Hesaplanmas›
Nominal GSYH’y› hesaplayabilmek için her bir mal için verilen o y›l›n üretim miktar›n› mal›n o y›ldaki piyasa fiyat› ile çarpmak, sonras›nda üretilen her bir mal›n
toplam piyasa de¤erini toplamak gerekmektedir. Afla¤›da her bir y›l› için nominal
GSYH’nin hesaplanmas› aç›kça gösterilmektedir.
2009 Y›l› Nominal GSYH:
2009
2009
GSYH 2009 = QTV
* PTV
+ QF2009 * PF2009 = (1000 * 1000) + (6000 * 7, 0)

(

GSYH 2009 =T 1.042.000

) (

)

2010 Y›l› Nominal GSYH:
2010
2010
GSYH 2010 = QTV
* PTV
+ QF2010 * PF2010 = (1100 * 1020) + (6500 * 7, 5)

(

GSYH 2010 = T1.170.750

) (

)

2011 Y›l› Nominal GSYH:
2011
2011
GSYH 2011 = QTV
* PTV
+ QF2011 * PF2011 = (1150 * 1050) + (5500 * 9, 5)

(

GSYH 2011 = T1.259.750

) (

)

2012 Y›l› Nominal GSYH:
2012
2012
GSYH 2012 = QTV
* PTV
+ QF2012 * PF2012 = (1220 * 1100) + (6200 * 10, 0)

(

GSYH 2012 =T1.404.000

) (

)

Reel GSYH’n›n Hesaplanmas›
Reel GSYH’nin hesaplanabilmesi için öncelikle bir baz y›l seçilip GSYH’n›n o baz
y›l›n fiyatlar› kullan›larak hesaplanmas› gerekmektedir. Yukar›daki örnekte baz
y›l›m›z 2010 y›l› olsun. O zaman hesaplayaca¤›m›z reel GSYH 2010 y›l› fiyatlar›
ile hesaplanm›fl GSYH olacakt›r. 2010 fiyatlar›n› kullanarak reel GSYH flöyle hesaplanabilir:
2009 Y›l› Reel GSYH:
2009
2010
GSYH 2009 = QTV
* PTV
+ QF2009 * PF2010 = (1000 * 1020) + (6000 * 7, 5)

(

GSYH 2009 = T1.065.000

) (

)
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2010 Y›l› Reel GSYH:
2010
2010
GSYH 2010 = QTV
* PTV
+ QF2010 * PF2010 = (1100 * 1020) + (6500 * 7, 5)

(

) (

GSYH 2010 =T1.170.750

)

2011 Y›l› Reel GSYH:
2010
2010
GSYH 2010 = QTV
* PTV
+ QF2010 * PF2010 = (1150 * 1020) + (5500 * 7, 5)

(

) (

GSYH 2010 = T1.214.250

)

2012 Y›l› Reel GSYH:
2012
2010
GSYH 2012 = QTV
* PTV
+ QF2012 * PF2010 = (1220 * 1020) + (6200 * 7, 5)

(

) (

GSYH 2010 = T1.290.900

)

2010 y›l› hesaplamalar›na dikkat edildi¤inde reel ve nominal GSYH de¤erlerinin ayn› oldu¤u görülür. Bunun nedeni baz y›l›n 2010 y›l› olmas›d›r. Baz y›lda reel ve nominal de¤erler birbirine eflit olur.

GSYH Deflatörünün Hesaplanmas›
Daha öncede belirtildi¤i gibi GSYH deflatörü ekonomide üretilen tüm mal ve hizmetlerin ortalama fiyat de¤iflimini yans›t›r ve kabaca nominal GSYH’nin reel GSYH’ya
oran›d›r. Bu durumda yukar›daki örnek için GSYH deflatörü flöyle hesaplanabilir:
2009 Y›l› GSYH Deflatörü:
GSYH Deflat ö r 2009 =

Nominal GSYH 2009
Reel GSYH

2009

* 100 =

1.042.000
* 100 = 97, 84
1.065.000

* 100 =

1.170.750
* 100 = 100, 00
1.170.750

* 100 =

1.259.750
* 100 = 103, 75
1.214.750

* 100 =

1.404.000
* 100 = 108, 76
1.290.900

2010 Y›l› GSYH Deflatörü:
GSYH Deflat ö r 2010 =

Nominal GSYH 2010
Reel GSYH

2010

2011 Y›l› GSYH Deflatörü:
GSYH Deflat ö r 2011 =

Nominal GSYH 2011
Reel GSYH

2011

2012 Y›l› GSYH Deflatörü:
GSYH Deflat ö r 2012 =

Nominal GSYH 2012
Reel GSYH

2012
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Yukar›da Tablo 2.2’de hipotetik veriler kullan›larak hesaplanan nominal ve reel GSYH ile GSYH deflatörü Tablo 2.3’te topluca gösterilmektedir.
YIL

Nominal GSYH (T)

Reel GSYH (T)

GSYH Deflatörü

2009

1.042.000

1.065.000

97,84

2010

1.170.750

1.170.750

100,00

2011

1.259.750

1.214.250

103,75

2012

1.404.000

1.290.900

108,76

Tablo 2.3
Nominal, Reel GSYH
ve GSYH Deflatörü

Tabloda dikkat edilmesi gereken iki husus vard›r. Birincisi baz y›l olan 2010 y›l›nda nominal ve reel GSYH’nin de¤eri ayn›d›r. ‹kincisi baz y›l›n GSYH deflatörü
100’dür.
Neden nominal GSYH ile reel GSYH’nin de¤eri baz y›lda ayn›d›r?

GSYH Her fieyi Ölçer mi?

SIRA S‹ZDE

4

D Ü fi Ü N E L ‹ M
GSYH asl›nda tüm iktisadi aktiviteleri ölçmesi gerekse de gerçekte
herfleyi ölçemez. GSYH bir ekonomideki belirli bir zaman periyodundaki iktisadi aktiviteleri
S O R Uhayattaki tüm
ölçen çok önemli bir de¤iflkendir. Fakat ulusal gelir ölçütleri iktisadi
aktiviteleri içermeyebilir. Ulusal gelir hesaplar› sadece piyasada gerçekleflen iktisadi al›flveriflleri ölçer. Piyasa d›fl›nda gerçekleflen iktisadi aktiviteler ulusal gelir ölD‹KKAT
çümlerinde dikkate al›namazlar. Nedir bu aktiviteler?
Öncelikle GSYH kanun d›fl› ekonomik aktiviteleri içermez. Her ne kadar
S‹ZDE
bu tür aktivitelerle çeflitli mal ve hizmetler üretilip, piyasada SIRA
al›n›p
sat›l›p ve faktör sahiplerine bir gelir yaratsa da bu tür iktisadi faaliyetler GSYH içerisinde yer
almaz. Örne¤in kaçak içki-uyuflturucu üretim ve ticareti, kumar
vb. mal ve hizAMAÇLARIMIZ
metler her ne kadar ciddi bir ekonomik büyüklü¤e sahip olsalar da GSYH içerisine dahil edilmezler.
‹kincisi kay›t d›fl› ya da yeralt› ekonomisi dedi¤imiz, bildirilmeyen
dolay›K ‹ T A P
s›yla kay›td›fl› yap›lan iktisadi ifllemlerde GSYH hesaplamalar›na dahil edilmezler.
Örne¤in, hafta sonu evinizi asl›nda as›l mesle¤i boyac› olmayan bir boyac›ya boyat›p ve ücretini nakit öderseniz bu ifllem GSYH içerisinde yer
DaT E L Ealmayacakt›r.
V‹ZYON
ha çok vergi kaç›rmak, sigorta primi ödememek vb. amaçlarla kifli ve kurumlar›n
yapt›klar› ifllemleri yetkili mercilere bildirmemesi bu tür ifllemlerin GSYH hesaplamas›na dahil edilmesini zorlaflt›rmaktad›r. Her ne kadar bu tür faaliyetler bir
‹ N T E R N E T olmas› kauyuflturucu ticareti kadar suç olmasa da, bu tür ifllemlerin bildirilmiyor
nuna ayk›r›d›r.
Üçüncüsü piyasa d›fl› iktisadi aktiviteler GSYH’ya dahil edilmezler. E¤er
markete gidip bir kilo salatal›k al›r ve tüketirseniz bu GSYH içerisinde yer al›r. Fakat evimizin bahçesinde yetifltirip tüketti¤iniz salatal›k GSYH’ya dahil edilmeyecektir. Özellikle hanehalklar›n›n temizlik, yemek yapma, çocuk bakma vb. ev içi
mal ve hizmet üretimleri gibi piyasa d›fl› aktiviteler özellikle geliflmekte olan ülkelerde toplam ekonomi içerisinde yads›namayacak büyüklüklere sahiptir.
Hepimiz biliyoruz ki tüketti¤imiz mal ve hizmetlerin kalitesi artan teknoloji
ile birlikte her geçen gün iyileflmektedir. 30 y›l önce hiçbir otomobilde hava yast›¤› yok iken, flimdi neredeyse hava yast›¤› olmayan otomobil yok. fiu an kulland›¤›m›z otomobillerin 10 y›l öncesinden bile çok daha geliflmifl oldu¤unu söyleyebiliriz. Oysa fiyatlar›n›n o kadar de¤iflti¤ini söyleyemeyiz. Ya da gümümüzde kulland›¤›m›z bilgisayarlar 20 y›l öncesinin bilgisayarlar›ndan binlerce kat daha h›zl› ol-

N N

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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mas›na ra¤men fiyatlar›n›n daha ucuz oldu¤unu rahatl›kla söyleyebiliriz. ‹flte
GSYH’n›n sabit ya da nominal fiyatlarla hesaplan›yor olmas› mal ve hizmetlerin kalitelerinde ortaya ç›kan iyileflmelerin hesaba kat›lmas›n› imkans›z k›lmaktad›r.
Son olarak bir ekonomide üretilen mal ve hizmetler GSYH’ya dahil edilirken,
bu mal ve hizmetleri üretim ve tüketimi esnas›nda çevreye verilen zarar GSYH’ya
dahil edilemez. Bir hidroelektrik santral› kurularak elde edilen enerjinin de¤eri
GSYH içerisinde yer al›rken o hidroelektrik santral› kurulurken ve ifllerken çevreye ve insanlara verdi¤i zarar GSYH hesaplamas›nda yer almaz.
Peki milli gelir hesaplar›n›n ekonomideki tüm aktiviteleri içermiyor olmas› baz› ifllemleri göz ard› etmesi ne kadar önemli? Asl›nda çokta önemli de¤il. Bizim için
önemli olan ülkede iktisadi hayat›n nas›l verildi¤idir. Bu sorunun cevab› ise ekonominin bir y›ldan di¤er y›lda nas›l de¤iflti¤i ölçülerek verilmektedir. Dolay›s›yla
GSYH bir ekonomideki iktisadi aktiviteleri oldu¤undan daha düflük ölçse de bu tür
aktivitelere çok büyük de¤iflmeler olmad›¤› sürece çok önemi oldu¤unu söyleyemeyiz. Çünkü önemli olan GSYH’n›n mutlak büyüklü¤ünden ziyade, GSYH’daki
zaman içerisindeki de¤iflimdir.

B‹R REFAH ÖLÇÜTÜ OLARAK GSYH VE
ULUSLARARASI REFAH KARfiILAfiTIRMALARI

Kifli Bafl›na GSYH: Bir
ekonomide fert bafl›na
düflen ortalama GSYH.

Bir ekonominin GSYH’s›n› bilmek ne ifle yarar? ‹ktisatç›lar ve politikac›lar GSYH’y›
daha çok bir ülkenin vatandafllar›n›n refah düzeylerinin zaman içerisinde nas›l de¤iflti¤ini gözlemlemek ve ülkelerin refah düzeylerini karfl›laflt›rmak için kullan›rlar.
GSYH’n›n mutlak anlamda bir refah ölçütü oldu¤u söylemek zor. Örne¤in Türkiye 2011 y›l› itibar›yla dünyan›n en büyük 16. ekonomisidir (CIA, the World Factbook 2012). Ayn› karfl›laflt›rma kifli bafl›na düflen GSYH göre yap›ld›¤›nda ise Türkiye’nin 86. oldu¤u görülmektedir (CIA, the World Factbook 2012). Bu iki istatistikten flu sonucu rahatl›kla ç›karabiliriz: Önemli olan pastan›n ne kadar büyük oldu¤u de¤ildir. Önemli olan pastan›n büyüklü¤ü kadar o pastay› kaç kiflinin paylaflt›¤›d›r. O zaman bir refah ölçütü olarak kifli bafl›na düflen gelire, yani kifli bafl›na GSYH’ya (KBGSYH) bakmak gerekir. Bir ekonominin kifli bafl›na düflen
GSYH’s› o ekonominin GSYH’n›n nüfusuna bölünerek elde edilir. Böylelikle ortalama olarak bir kifli bafl›na düflen gelir bulunmufl olur.
KBGSYH =

GSYH
N ü fus

Kifli bafl›na düflen GSYH için en makro düzeydeki üretkenlik (verimlilik) ölçütü de
denebilir. Zira KBGSYH bir ekonomideki ortalama adam bafl›na üretimi vermektedir. Tabiiki bir ekonominin refah düzeyindeki de¤iflimi izleyebilmek için kifli bafl›na düflen nominal GSYH’den ziyade kifli bafl›na düflen reel GSYH’deki de¤iflime
bakmak gerekir. Zira kifli bafl›na düflen reel GSYH fiyat de¤iflim etkisinden ar›nd›r›lm›fl bir refah ölçütüdür.
Ülkelerin refahlar› karfl›laflt›r›l›rken kullan›lan en temel iktisadi de¤iflken bir
ekonominin üretim gücünü temsil eden GSYH ya da GSMH’d›r. Fakat her ülkenin
kendi para birimi ile hesaplanm›fl GSYH’lerini karfl›laflt›rmak çokta anlaml› de¤ildir. Ülkeleraras› karfl›laflt›rmalar yapabilmek için öncelikle ortak bir para birimine
ihtiyaç vard›r. Bu sorun günümüzde ülkelerin GSYH’lar› Amerikan dolar› (ABD)
cinsinden ifade edilerek çözülmektedir. Bunun için o ülkenin GSYH’s› nominal
döviz kuru kullan›larak ABD dolar›na çevrilmektedir.
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Nominal Döviz Kuru
Nominal döviz kuru bir ulusal paran›n bir biriminin baflka bir ulusal para cinsinden de¤eri yani fiyat›d›r. Di¤er bir ifade ile bir ülkenin paras›n›n baflka bir ülkenin
paras›na dönüflüm oran›d›r. Yabanc› para (döviz) sat›n almak yada satmak için gitti¤iniz döviz bürosunda ya da bankada bir ›fl›kl› tabelada gördü¤ünüz farkl› para
birimlerinin dönüflüm oranlar› nominal döviz kurlar›d›r. E¤er döviz bürosuna T100
verip, karfl›l›¤›nda 55 ABD ald›ysan›z bu nominal döviz kurunun yaklafl›k 1,8 oldu¤unu, yani 1 dolar›n T1,8 oldu¤unu gösterir.
Döviz kuru iki yönlü bir iliflkinin ifadesidir. Yabanc› para ulusal para cinsinden
ifade edilebilece¤i gibi, ulusal para yabanc› para cinsinden de ifade edilebilir. Ülkemizde birinci seçenek daha çok tercih edilmekte yabanc› paralar T cinsinden
ifade edilmektedir.

Nominal döviz Kuru:
Nominal döviz kuru bir
ulusal paran›n bir biriminin
baflka bir ulusal para
cinsinden de¤eri yani
fiyat›d›r.

Reel Döviz Kuru
Nominal döviz kuru parasal bir ifadedir. Reel döviz kuru ise iki ülke aras›ndaki
benzer mal ve hizmetlerin dönüflüm oran›d›r. Reel döviz kuru belirli bir grup mal
ve hizmetin ülke aras›ndaki de¤iflim oran›d›r. Nominal ve reel döviz kurlar›n›n son
derece iliflkili oldu¤unu söyleyebiliriz. Çünkü reel döviz kuru asl›nda iki ülkenin
fiyatlar› ile nominal döviz kurunun bir fonksiyonudur. Bu durum afla¤›daki reel
döviz kuru formülünden kolayl›k anlafl›labilir:
Reel Dö viz Kuru = Nominal Dö viz Kuru*

Yurtd ışı fiyat d ü zeyi
Yurtiç i fiyat d ü zeyi

Yukar›daki formüle göre, e¤er yurtiçi ve yurtd›fl› fiyat düzeyleri ayn› ise o zaman reel döviz kuru nominal döviz kurundan farkl› olmayacakt›r.
Ortak bir para birimi ile ifade edilmifl GSYH veya kifli bafl›na GSYH ülkeler aras› refah›n karfl›laflt›r›labilmesi için yeterli olmayabilir. Çünkü ayn› miktar para ile
bir ülkede sat›n alabildiklerinizi baflka bir ülkede sat›n alamayabilirsiniz. Nedeni
çok basit: Mal ve hizmetlerin fiyatlar› ülkeden ülkeye farkl›l›klar gösterir. Örne¤in
Amerika’da normal bir saç t›rafl› için bir erkek 20 ile 50 Amerikan dolar› aras›nda
bir ödeme yapmas› gerekir. Ayn› saç t›rafl›n› Türkiye’de olmak isterseniz T10 ila 30
aras› bir para ödersiniz. Ya da flöyle bir soru soral›m: Ankara’da cebinde 100 bin
T’si olan m›, yoksa Londra’da cebinde 100 bin sterlin’i olan m› daha zengindir?
Temmuz 2012 ortalama döviz kuruna ile 100 bin sterlin yaklafl›k 280 bin T’ye eflittir. O zaman Londra’daki vatandafl›n Ankara’daki vatandafltan daha zengin oldu¤unu söyleyebilir miyiz? Hay›r. Önemli olan sahip olunan varl›¤›n parasal de¤erinden
ziyade sat›n alma gücüdür. Örne¤in 100 bin T’ye Ankara’da 100 m2 büyüklü¤ünde ortalama bir semtte bir apartman dairesi alabilirsiniz. Fakat Londra’da 100 m2
büyüklü¤ünde bir daire alabilmeniz için yaklafl›k 500 bin sterlin ödemeniz gerekecektir.
Tüm bunlar gösteriyor ki paran›n sat›n alabildikleri, yani sat›n alma gücü, ülkeden ülkeye farkl›l›klar göstermektedir. O zaman gerçek bir refah karfl›laflt›rmas› yapabilmek için o ülkenin KBGSYH’n›n sat›n alma gücü’ne bakmak gerekir.

Reel döviz Kuru: Reel döviz
kuru iki ülke aras›ndaki
benzer mal ve hizmetlerin
dönüflüm oran›d›r.
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Sat›n Alma Gücü Paritesi (SGP)
Sat›n alma gücü paritesi
(SGP): Belirli bir mal ve
hizmet sepetinin sat›n
al›nabilmesi için gerekli
ulusal para tutarlar›n›n
birbirine oran›d›r.

Sat›n alma gücü paritesi (SGP), ülkeleraras›ndaki fiyat düzeyi farkl›laflmas›n›
ortadan kald›ran bir çeflit düzeltilmifl döviz kurudur. Sat›n alma gücü paritesi belirli bir mal ve hizmet sepetinin sat›n al›nabilmesi için gerekli ulusal para tutarlar›n›n
birbirine oran›d›r. Baflka bir ifadeyle SGP, farkl› para birimlerinin sat›n alma gücünü eflitleyen bir de¤iflim oran›d›r. E¤er T1’nin sat›n alma gücü Türkiye’de de yurtd›fl›nda da ayn› ise o zaman iki ülke paras› aras›nda reel döviz kurununda ayn› olmas› gerekir. SGP’ye göre iki ülke paras› aras›ndaki nominal döviz kuru bu ülkeler aras›ndaki fiyat fark›n› yans›tmal›d›r.
SGP’yi bir örnekle aç›klayal›m: Türkiye’de bir porsiyon dönerin ortalama fiyat›
2012 y›l›nda T10 olsun. Yine bir porsiyon dönerin Almanya’daki fiyat› ise 20 AVRO
olsun. E¤er AVRO /T nominal döviz kurunu T2 varsayarsak, Almanya’da bir porsiyon dönerin fiyat› T40’ye eflit olur. O zaman Almanya’da 1 AVRO ’nun sat›n alma gücünün T1’den daha düflük oldu¤unu (1/4) rahatl›kla söyleyebiliriz. Her ne
kadar AVRO ile T aras›ndaki nominal döviz kuru 1 AVRO =T2 veya T1=0.5 AVRO
olsada, nominal döviz kurunun sat›n alma gücünü yans›tmad›¤› bir gerçek. Bu ise
nominal döviz kuru ile hesaplanan Alman GSYH’s›n›n oldu¤undan daha yüksek,
Türkiye GSYH’n›n ise daha düflükmüfl gibi görünmesine neden olur. O yüzden,
SGP kullan›larak ortak bir para birimine dönüfltürülen harcamalar, sat›n al›nan mal
ve hizmet hacmindeki farkl›l›klar› yans›tarak, nominal döviz kuru ile hesaplanm›fl
kifli bafl›na düflen GSYH’dan daha iyi bir refah karfl›laflt›rmas› yapabilmeye olanak
sa¤lar.
Türkiye’nin 1960-2011 y›llar› aras› Amerikan dolar› cinsinden reel ve nominal
kifli bafl›na düflen GSYH’lar› ve sat›n alma gücü paritesiyle hesaplanm›fl reel ve nominal GSYH’lar› fiekil 2.6’te görülmektedir. Dört seri içinde baz› y›llar azalmalar olsa da genelde bir art›fl e¤iliminde olduklar›n› söyleyebiliriz. fiekil dikkatlice incelenirse iki husus dikkati çekmektedir. Birincisi reel de¤erler baz y›l›ndan önce nominal de¤erlerden daha yüksekken, baz y›l›ndan sonra daha düflük olarak gerçekleflmektedir. Bunun nedeni kuflkusuz fiyat art›fllar›d›r. ‹kinci husus SGP ile hesaplanan KBGSYH de¤erlerinin, ABD dolar› cinsinden hesaplanan de¤erlerden daha
yüksek oldu¤u görülmektedir. Örne¤in 2011 y›l›nda cari fiyatlarla 10.498 ABD olan
KBGSYH, SGP ile 16.885 ABD dolar›d›r. Bunun anlam› fludur. Her ne kadar Türkiye’de bir kiflinin ortalama geliri 10.498 dolar olsa da bu para ile asl›nda 16.885 dolar de¤erinde mal ve hizmet sat›n alabilmektedir. O zaman mevcut cari döviz kuru kullan›larak hesaplanan GSYH’nin, Türkiye’nin GSYH’n›n oldu¤undan daha düflük gösterdi¤ini söyleyebiliriz.
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fiekil 2.6
Türkiye’de kifli bafl›na düflen reel ve nominal GSYH (KBGSYH): ABD ve SGP, 1960-2011
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Kaynak: Dünya Geliflme Göstergeleri (WDI), Dünya Bankas›, 2012.
Aç›klamalar: Reel KBGSYH 2000 y›l› fiyatlar›ylad›r. Reel KBGSYH-SGP 2005 fiyatlar›ylad›r. SGP
cinsinden reel ve nominal GSYH serileri 1980 y›l› öncesi mevcut de¤ildir.
K›saltmalar: KBGSYH: Kifli bafl›na GSYH, KBGSYH-SGP: Sat›n alma gücü paritesiyle kifli bafl›na
GSYH.

‹nsani Geliflme Endeksi
‹ster nominal ister reel hesaplans›n ya da SGP ile hesaplans›n kifli bafl›na GSYH
toplumun genelinin refah düzeyini yans›tmayabilir. Özellikle gelirin adil da¤›lmad›¤›, ekonomik geliflmeye sosyal geliflmelerin efllik etmedi¤i durumlarda kifli bafl›na düflen ortalama gelir yüksek olsa bile toplum refah› yüksek olmayabilir. Çünkü KBGSYH gelir ya da harcamaya dayanan bir refah ölçütüdür. Gerçek yaflam kalitesini yans›tmayabilir. Nitekim bu petrol-do¤al gaz gibi do¤al kaynak zengini
Arap ülkelerinin önemli bir k›sm›nda gözlenen bir durumdur. Bu ülkelerin
KBGSYH’lar› oldukça yüksek olmas›na ra¤men, toplumun genelinin yaflam kalitesinin gelirle orant›l› bir flekilde geliflmifl oldu¤unu söylemek güçtür.
Ülkeler aras›nda daha do¤ru bir refah karfl›laflt›rmas› yapabilmek için Birleflmifl
Milletler Kalk›nma Program› (UNDP) taraf›ndan gelifltirilen ‹nsani Geliflme Endeksine (‹GE) bakmak gerekebilir. Birleflmifl Milletlerin haz›rlad›¤› bu endeks, insan refah›n› belirleyen üç temel unsuru göz önünde bulundurmaktad›r: Gelir, e¤itim ve sa¤l›kl› yaflam süresi. Endeksin en önemli bilefleni SGP ile hesaplanan kifli
bafl›na reel GSMH’d›r. Endeksin amac›, gelir düzeyinin ötesine geçen bir refah de¤erlendirmesi yapmakt›r. Bunun da nedeni, gelir düzeyinin artmas›n›n her zaman
sosyal ve kültürel geliflmeye yol açmad›¤› gerçe¤idir. Bu endekse göre Türkiye
2011 y›l›nda insani geliflme aç›s›ndan 187 ülke aras›nda 92. dir. Asl›nda Türkiye ayn› y›l, SGP’ne göre hesaplanm›fl kifli bafl›na reel GSMH’ya göre 57. s›radad›r. Bu

‹nsani Geliflme Endeksi
(‹GE): ‹GE gelir, e¤itim ve
sa¤l›kl› yaflam süresini
hesaba katarak ülkeleri
insani geliflme düzeyine göre
s›ralayan bir endekstir.
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‹nsani Gelime Endeksi
Birleflmifl Milletler Kalk›nma
Program› (UNDP) taraf›ndan
haz›rlanmakta ve ‹nsani
Geliflme Raporu içerisinde
her y›l aç›klanmaktad›r.

Türkiye’deki iktisadi geliflmenin toplumun yaflam kalitesine ve sosyal geliflmeye
tam olarak yans›mad›¤›n›n bir göstergesidir.
Seçilmifl baz› ülkelerin ‹GE s›ralamas› ve ‹GE’nin bileflenleri Tablo 2.4’te görülebilir. Tabloya göre insani geliflmede 1 numaral› ülke Norveç’tir. Norveç’in SGP’ne
göre reel KBGSMH’s› 47.557 ABD, ortalama ömür 81.1 y›l ve ortalama e¤itim süresi 12,6 y›ld›r. ‹nsani geliflme aç›s›ndan sonuncu olan Kongo’da ise KBGSMH 280
ABD, ortalama ömür 48,4 y›l ve ortalama e¤itim süresi 3,5 y›ld›r.

Tablo 2.4
Seçilmifl baz›
ülkelerde insani
geliflme, 2011.
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Kaynak: UNDP,
2012.
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UNDP’nin en‹ Ngüncel
Gelime Raporuna http://hdr.undp.org/en/ adresinden ulafl›labilir.
T E R N E‹nsani
T
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Özet

N
A M A Ç

1

N
A M A Ç

2

Bir ekonominin toplam has›las›n› tan›mlayabilecek ve farkl› metotlarla nas›l ölçüldü¤ünü aç›klayabilmek;
Bir ekonomide ifllerin nas›l gitti¤inin en önemli
göstergesi o ekonominin üretim miktar› ve onun
nas›l geliflti¤idir. Bir ekonominin ne kadar üretti¤inin en önemli göstergesi ise Gayri Safi Yurtiçi
Has›la (GSYH)’d›r. Gayri Safi Yurtiçi Has›la
(GSYH) bir ülkenin s›n›rlar› içerisinde belirli bir
dönemde üretilen tamamlanm›fl (nihai) mal ve
hizmetlerin piyasa de¤erine denir.
Bir ekonominin GSYH’› üç farkl› metotla hesaplanabilir. Bunlar üretim yöntemi, gelir yöntemi
ve harcama yöntemi’dir. E¤er ölçme hatalar› yoksa normal flartlar alt›nda bu üç farkl› yöntemle
hesaplanan GSYH’lar›n birbirine eflit olmas› gerekir. GSYH’n›n üretim yöntemi ile hesaplanmas› ekonomide üretilmifl nihai mal ve hizmetlerin
piyasa de¤erlerinin toplanmas› suretiyle yap›l›r.
GSYH’n›n gelir yaklafl›m› ile hesaplanmas› bir
ekonomide ekonomik faaliyetler sonucu elde
edilen gelirlerin toplanmas› suretiyle olur. Son
olarak, GSYH’n›n harcama yöntemi ile ölçülmesi
bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin kullan›c›lar› taraf›ndan yap›lan ödemelerin yani harcamalar›n toplanmas›d›r.
Farkl› ulusal gelir ölçütlerini tan›mlayabilmek;
Gayri Safi Milli Has›la (GSMH) bir ülkenin üretim
faktörleri o ülke s›n›rlar› içerisinde ve d›flar›s›nda
belirli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa de¤eridir. Dolay›s›yla GSMH’y› elde
edebilmek için o ülkenin GSYH’na net faktör gelirlerini (NFG) ilave etmek gerekmektedir:
GSYH brüt bir büyüklüktür. Di¤er bir deyiflle nihai mal ve hizmetlerin üretimi gerçeklefltirilirken
y›pranma ve eskime nedeni ile fiziksel sermayede meydana gelen de¤er kayb›, yani amortismanlar, hesaplamaya dahil edilmifltir. O yüzden safi
(net) yurtiçi has›laya (SYH) ulaflmak için
GSYH’dan amortismanlar›n ç›kar›lmas› gerekmektedir. Benzer flekilde safi milli has›laya (SMH)
ulaflmak için GSMH’dan amortismanlar› ç›karmak gerekir.

SMH’dan dolayl› vergiler ç›kar›l›p sübvansiyonlar
eklenirse Milli Gelir’e (MG) ulafl›l›r. Asl›nda MG
üretim faktörlerine yap›lan ödemelerin yani ücret, kar, faiz ve rant’›n toplam›ndan baflka bir fley
de¤ildir: O yüzden MG’ye ayn› zamanda “faktör
fiyatlar› ile safi milli has›la” da denir.

N
A M A Ç

3

N
A M A Ç

4

Ulusal gelir ölçümümde fiyatlar›n etkisini aç›klayabilmek;
GSYH’n›n hesaplaman›n yap›ld›¤› dönemdeki piyasa fiyatlar› cinsinden de¤erine Nominal GSYH
denir. Reel (yada sabit fiyatlarla) GSYH ise belirli bir y›ldaki GSYH’n›n baz y›l› fiyatlar› cinsinden de¤eridir. Bir ekonominin bir y›ldan di¤er
y›la büyüme oran› reel GSYH kullan›larak ölçülebilir. Ekonomik büyüme bir ekonominin üretim kapasitesinin zaman içerisinde reel olarak
artmas›d›r. Ekonomideki tüm mal ve hizmetleri
içeren fiyat endeksi GSYH Deflatörü ‘dür. GSYH
deflatörü bir ülkede üretilen tüm nihai mal ve
hizmetlerin genel fiyat ortalamas›n›n de¤iflimini
yans›t›r ve kabaca nominal GSYH’n›n reel
GSYH’ya oran› olarak hesaplan›r.
Ülkeler aras› refah karfl›laflt›rmalar›n›n nas›l yap›labilece¤ini aç›klayabilmek;
Ülkelerin refahlar› karfl›laflt›r›l›rken kullan›lan en
temel iktisadi de¤iflken bir ekonominin kifli bafl›na GSYH yada GSMH’d›r. Fakat, ülkeleraras› karfl›laflt›rmalar yapabilmek için öncelikle ortak bir
para birimine ihtiyaç vard›r. Bu sorun günümüzde ülkelerin GSYH’lar› Amerikan dolar› (ABD)
cinsinden ifade edilerek çözülmektedir. Ortak
bir para birimi ile ifade edilmifl kifli bafl›na GSYH
ülkeleraras› refah›n karfl›laflt›r›labilmesi için yeterli olmayabilir. Çünkü ayn› miktar para ile bir
ülkede sat›n alabildiklerinizi baflka bir ülkede sat›n almayabilirsiniz. Gerçek bir refah karfl›laflt›rmas› yapabilmek için o ülkenin KBGSYH’n›n sat›n alma gücü paritesi (SGP) ile de¤erine bakmak gerekir. Sat›n alma gücü paritesi (SGP) belirli bir mal ve hizmet sepetinin sat›n al›nabilmesi için gerekli ulusal para tutarlar›n›n birbirine
oran›d›r.
‹ster nominal ister reel hesaplans›n, ister ortak
bir para birimi ya da SGP ile hesaplans›n kifli ba-
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fl›na düflen GSYH toplumun genelinin refah düzeyini yans›tmayabilir. Özellikle gelirin adil da¤›lmad›¤›, ekonomik geliflmeye sosyal geliflmelerin efllik etmedi¤i durumlarda kifli bafl›na düflen
ortalama gelir yüksek olsa bile toplum refah› yüksek olmayabilir. Ülkeler aras›nda daha do¤ru bir
refah karfl›laflt›rmas› yapabilmek için Birleflmifl
Milletler Kalk›nma Program› (UNDP) taraf›ndan
gelifltirilen ‹nsani Geliflme Endeksine (‹GE) bakmak gerekebilir. Birleflmifl Milletler’ in haz›rlad›¤› bu endeks, insan refah›n› belirleyen üç temel
unsuru göz önünde bulundurmaktad›r: Gelir, e¤itim ve sa¤l›kl› yaflam süresi. Bu endekse göre
Türkiye 2011 y›l›nda insani geliflme aç›s›ndan
187 ülke aras›nda 92.’dir. Asl›nda Türkiye ayn›
y›l, 16.885 ABD dolar olan SGP’ne göre hesaplanm›fl kifli bafl›na düflen reel GSMH ile 57.dir.
Bu Türkiye’deki iktisadi geliflmenin toplumun
yaflam kalitesine ve sosyal geliflmeye tam olarak
yans›mad›¤›n›n bir göstergesidir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Bir ülkenin üretim faktörleri ile o ülke s›n›rlar› içerisinde ve d›flar›s›nda belirli bir dönemde üretilen nihai
mal ve hizmetlerin piyasa de¤eri afla¤›dakilerden hangisine eflittir?
a. Gayri safi yurtiçi hasl›a
b. Gayri safi milli has›la
c. Safi yurtiçi has›la
d. Safi milli has›la
e. Milli gelir
2. Afla¤›dakilerden hangisi 2011 y›l›nda Türkiye ekonomisinin en büyük harcama kalemidir?
a. Özel tüketim harcamalar›
b. Kamu harcamalar›
c. Yat›r›m harcamalar›
d. ‹thalat
e. Net ihracat
3. Türkiye’nin 2011 y›l› GSMH’s› 766 milyar dolar ve
GSYH’s› 773 milyar dolard›r. Bu durumda Türkiye’nin
2011 y›l› net faktör gelirleri (NFG) afla¤›dakilerden hangisine eflittir?
a. -7 milyar dolar
b. +7 milyar dolar
c. 14 milyar dolar
d. -14 milyar dolar
e. 0 milyar dolar
4. Afla¤›dakilerden hangisi milli gelir (MG) hesaplamas›nda kullan›lan de¤iflkenlerden birisi de¤ildir?
a. Dolayl› Vergiler
b. Net Faktör Gelirleri (NFG)
c. Sübvansiyonlar
d. Ücret
e. Faiz
5. Afla¤›daki seçeneklerden hangisinde GSMH eflitli¤i
do¤ru biçimde verilmifltir?
a. GSMH = GSYH + Amortismanlar
b. GSMH = GSYH - Amortismanlar
c. GSMH = GSYH + NFG
d. GSMH = GSYH - NFG
e. GSMH = GSYH - Dolayl› Vergiler

6. Son 50 y›lda Türkiye ekonomisinde afla¤›dakilerden
hangisi gözlenmifltir?
a. Hizmet ve tar›m sektörlerinin GSYH içerisindeki
paylar› birlikte artm›flt›r.
b. GSYH içerisinde tar›m›n pay› artarken, hizmet
sektörünün pay› azalm›flt›r.
c. GSYH içerisinde tar›m›n pay› azal›rken, hizmet
sektörünün pay› artm›flt›r.
d. GSYH içerinde imalat sanayiinin pay› sürekli
azalm›flt›r,
e. Madencilik, enerji ve inflaat sektörünün GSYH
içerindeki pay› de¤iflmemifltir.
7. Bir ülkedeki tüm mal ve hizmetleri içeren fiyat endeksine ne ad verilir?
a. Sat›n alma gücü paritesi
b. Enflasyon
c. Üretici Fiyat Endeksi
d. Tüketici Fiyat Endeksi
e. GSYH Deflatörü
8. I. Gelir
II. E¤itim
III. Sa¤l›kl› yaflam süresi
Yukar›daki seçeneklerden hangisi ya da hangileri ‹nsani Geliflme Endeksi’nin hesaplanmas›nda kullan›lmaktad›r?
a. I ve III
b. Yaln›z II
c. I, II ve III
d. II ve III
e. I ve II
9. Birleflmifl Milletlerin 2011 y›l› ‹nsani Geliflme Raporuna göre afla¤›daki ülkelerden hangisi “Yüksek ‹nsani
Geliflme” grubunda yer alan ülkelerden birisidir?
a. Hollanda
b. S. Arabistan
c. ‹ran
d. Brezilya
e. Türkiye
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“

10. Belirli bir mal ve hizmet sepetinin sat›n al›nabilmesi için gerekli ulusal para tutarlar›n›n birbirine oran›na
ne ad verilir?
a. Deflatör
b. Sat›n alma gücü paritesi
c. Döviz kuru
d. Fiyat endeksi
e. ‹nsani geliflme endeksi

Yaflam›n ‹çinden

22 May›s 2012
Ekonomi
fiimdi 16 ama daha önce 15
S›radan vatandafl aç›s›ndan Türkiye'nin on alt›nc› büyük ekonomi olmas›n›n anlam› ne?
Soruya yan›t›m çok k›sa:
Hiçbir önemi yok.
Bazen –umar›m sadece bazendir- anlay›fl›m çok k›tlafl›yor ve tak›l›p kal›yorum.
Bir türlü anlay›p ilerleyemiyorum. Bu zafiyetimin en
güncel örne¤i, flu Türkiye’nin dünyan›n bilmem kaç›nc› büyük ekonomisi olmas› ‘meselesi’.
Hazine Müsteflarl›¤›’n›n her hafta güncellenen, bilgi vermek aç›s›ndan çok yararl› olan ve müsteflarl›¤›n internet sayfas›ndan ulafl›labilecek ‘Türkiye Ekonomisi’ raporu ‘Türkiye ekonomisinin dünyadaki yeri’yle bafll›yor. 2010 sonuçlar›na göre Türkiye, dünyan›n on alt›nc› büyük ekonomisi. Bu büyüklük elbette yabanc› yat›r›mc›lara Türkiye pazar› hakk›nda önemli bir bilgi veriyor. Ayr›ca d›fl iliflkiler aç›s›ndan da Türkiye’nin büyük
bir ekonomi olmas› önemli. Peki, s›radan vatandafl aç›s›ndan Türkiye’nin on alt›nc› büyük ekonomi olmas›n›n
anlam› ne? Soruya yan›t›m çok k›sa: Hiçbir önemi yok.
Neden yok?
‹sviçre, ‹sveç, Norveç, Danimarka gibi ülkeler listede
yer alm›yorlar. Ekonomileri yeteri kadar büyük de¤il
çünkü! San›yorum, s›radan kiflileri derinden etkileyen
ve ilgilendiren hemen her konuda olumluluk aç›s›ndan
dünyan›n en önünde gelen bu ülkelerin vatandafllar›
çok üzülüyorlard›r en büyük ilk yirmi ekonomiye sahip
ülke aras›nda yer almad›klar› için. Öyle ya, listede ‹ran
on yedinci, Meksika on birinci, Çin ise ikinci s›rada.
Uyuflturucu baronlar›n›n sürekli cinayet iflletti¤i Meksika vatandafllar›na, bask› alt›nda yaflayan Çin vatandafllar›na, saçlar› bir miktar göründü ya da pantolon giydiler diye karakola davet edilen ‹ran kad›nlar›na bak›p iç
geçiriyorlard›r; “Hele de ne güzel yafl›yor büyük ekonomiye sahip Meksika, ‹ran ve Çin vatandafllar›” diye.
‹ki ülke düflünün. A ülkesinin ekonomisinin büyüklü¤ü
100 mang›r, B ülkesininki ise 75 mang›r olsun. Yani, A
çok daha büyük bir ekonomi B’ye k›yasla. A’n›n nüfusu 100, B’ninki 25 ise hangi ülkenin insanlar› daha zen-
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Okuma Parças›
gin sizce? A ülkesinde kifli bafl›na gelir 1 mang›r. Oysa
B ülkesinde kifli bafl›na gelir 3 mang›r. Kifli bafl›na gelir
aç›s›ndan B ülkesi A’ya k›yasla üç kat daha zengin. Demek ki ekonomik büyüklük bir fley ifade etmeyebiliyor
vatandafllar›n zenginli¤i aç›s›ndan.
Aç›k ki kifli bafl›na gelir karfl›laflt›rmas›, ekonominin büyüklü¤üne göre yap›lan karfl›laflt›rmadan daha iyi. fiu
durumu düflünün: Kebapç›da oturuyorsunuz. Toplam
elli kifli var. Orada olanlar›n toplam geliri 50 lira olsun.
Bunu, oturan say›s›na böldü¤ünüzde, ortalama kifli bafl›na gelir 1 lira oluyor. fiimdi, içeriye Türkiye’nin en zenginlerinden biri girsin. Bu kiflinin toplam geliri de 450 lira olsun. Art›k kebapç›da elli bir kifli var, bunlar›n toplam geliri 500 lira. Bu durumda, kebapç›da oturanlar›n
ortalama kifli bafl›na gelirleri 9.8 liraya ç›kt›. Vay can›na!
O zengin gelmeden önce kebapç›da oturanlar, zenginin
gelmesiyle birlikte birden 9.8 kat zenginleflmifl gibi oldular. Ne yaz›k ki, rüya fazla sürmeyecek; zengin kebab›n› yiyip terk edince oray›, eski hamam eski tas olacak;
elli kiflin kifli bafl›na geliri tekrar 1 liraya düflecek.
Demek ki, vatandafllar›n zenginli¤ini ölçmek aç›s›ndan
bir ekonominin ne kadar büyük oldu¤u ölçütü hiç mi
hiç yeterli de¤il. Ondan daha iyi bir ölçüt olan kifli bafl›na gelir ölçütü de yetersiz bir ölçüt. O kifli bafl›na gelirin nas›l da¤›ld›¤› çok daha önemli. Birkaç zenginin
mi elinde, yoksa adil say›labilecek bir da¤›l›m m› var
vatandafllar aras›nda. Demek ki hem kifli bafl›na gelir
düzeyine hem de bu gelirin nas›l da¤›ld›¤›na bakmak
gerekiyor. Bu ölçütler de yetersiz kalabiliyor. Bu geliri
yarat›rken do¤a tahrip edildi mi? Soludu¤umuz hava,
içti¤imiz su nas›l? Ne gam. Biz on alt›nc› büyük ekonomi olmakla övünelim. Ya da ama daha önce on beflinciydik diye polemik yapal›m. Kolay gelsin.
Kaynak: Radikal, 22 May›s 2012

”

Simon Smith Kuznets
(30 Nisan 1901 – 8 Temmuz 1985)
Simon Smith Kuznets 1971 y›l›nda Nobel Ödülü kazanm›fl bir Rus-Amerikan iktisatç›d›r. Kuznets bir Beyaz
Rus-Yahudi ailesinin çocu¤u olarak 1901 y›l›nda Beyaz Rusya’da do¤mufltur.
1922 y›l›nda Amerika’ya
göç eden Kuznets Kolombiya Üniversitesi’nden 1923
y›l›nda lisans, 1924 y›l›nda
yüksek lisans ve 1926 y›l›nda Doktora derecelerini alm›flt›r. 1930-1954 y›llar› aras›nda ‹statistik ve ‹ktisat profesörü olarak Pensilvanya Üniversitesinde çal›flm›flt›r.
1954-1960 y›llar› aras›nda John Hopkins Üniversitesinde ‹ktisat Politikas› profesörü olarak çal›flm›flt›r. 1960 y›l›nda Harvard üniversitesine geçen Kuznets emekli oldu¤u 1971 y›l›na kadar bu üniversitede çal›flm›flt›r.
Kuznets konjonktürel dalgalanmalar (business cycles),
ekonomik büyüme, kalk›nma ve gelir eflitsizli¤i gibi konularda iktisat bilimine çok önemli katk›lar› olmufl bir
iktisatç›d›r. Kuznets, Keynes’in “Mutlak Gelir Hipotezi”nin uzun dönemde geçerli olmad›¤› gösteren ilk iktisatç›d›r. Nitekim daha sonra, kendi ad›yla an›lacak, ekonomik dalgalanmalar konusunda “Kuznets Döngüsü”,
gelir eflitsizli¤i konusunda ekonomik büyüme ile gelir
eflitsizli¤ini iliflkilendiren “Kuznets E¤risi” gibi teoriler
üretmifltir. Fakat Kuznets’in belki de en önemli katk›s›
1942 y›l›nda yay›nlad›¤› “Ulusal Gelir ve Kompozisyonu, 1919-1938” bafll›kl› kitab›d›r. Bu çal›flma ile Kuznets
ulusal gelir hesaplar›n›n toplanmas› ve hesaplanmas›
konusunda ilk standartlar› koyan iktisatç› olmufltur. Kuznets iktisat bilimine yapt›¤› tüm bu katk›lardan dolay›
1971 y›l›nda Nobel Ödünü almaya hak kazanm›flt›r. Simon Kuznets 8 Temmuz 1985 tarihinde hayata veda etmifltir.
Kaynak: wikipedia.org
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. b
2. a

3. a
4. b
5. c
6. c

7. e
8. c
9. a
10. b

Yan›t›n›z yanl›fl ise “GSYH ve GSMH” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “GSYH’n›n Harcama Yaklafl›m› ile Hesaplanmas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “GSYH ve GSMH” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Milli Gelir” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “GSYH ve GSMH” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “GSYH’n›n Üretim Yöntemi
ile Hesaplanmas›” konusunu yeniden gözden
geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “GSYH Deflatörü” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹nsani Geliflme Endeksi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹nsani Geliflme Endeksi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sat›n Alma Gücü Paritesi”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Ulusal gelir hesaplamalar› bir ekonominin bir y›lda ne
kadar üretim gerçeklefltirdi¤i ya da ne kadar gelir yaratt›¤› hakk›nda fikirler verir. Bu do¤rudur. Fakat o ülkenin
vatandafllar›n›n refah düzeyi hakk›nda tam bilgiye sahip
olabilmek için baflka baz› iktisadi ve sosyal de¤iflkenlere de bakmak gerekecektir. Bu aflamada özellikle yarat›lan gelirinin da¤›l›m› son derece önemlidir. E¤er yarat›lan gelir adil bir flekilde paylafl›lm›yorsa o zaman herkes için geçerli tam olarak bir refahtan söz edemeyiz.
Benzer flekilde iktisadi büyüme sosyal geliflmeyi beraberinde getirmiyorsa yine refahtan bahsedemeyiz. Bu
konuda belki en iyi bilgiyi hem ekonomik faktörleri hem
de sosyal faktörleri birlikte dikkate alan Birleflmifl Milletler taraf›ndan haz›rlanan “‹nsani Geliflme Endeksi” verebilir. ‹nsani Geliflme Endeksi ve ülkelerin s›ralamalar›
için http://undp.org.tr adresinden ulafl›labilir.
S›ra Sizde 2
Nominal GSYH o an piyasada geçerli cari fiyatlar hesaplana GSYH’dir. Reel GSYH ise belirli bir baz y›l›n fiyatlar› ile hesaplanan GSYH’dir. Nominal GSYH içeri-

sinde fiyat de¤iflmelerini de içerirken reel GSYH fiyat
etkisinden ar›nd›r›lm›flt›r. Dolay›s›yla bir ekonomin gerçek performans› ancak reel GSYH kullan›larak de¤erlendirilebilir. Zira bir ekonomin üretim gücünde gerçekte hiç bir de¤iflme olmazken s›rf fiyat art›fllar›ndan
dolay› sanki üretim art›fl gibi gözükebilir.
S›ra Sizde 3
Afla¤›daki büyüme formülü kullan›larak her bir y›l için
büyüme oranlar› hesaplanabilir.
BÜYÜMEGSYH =
t

GSYHt − GSYH t -1
GSYH t -1

*100

Tablo 2.1.1: Türkiye reel ve nominal GSYH’lar› ve
büyüme oranlar›, 2000-2011.
YIL

Reel
GSYH
(T)

Nominal
GSYH
(T)

Büyüme
Reel
GSYH (%)

Büyüme
Nominal
GSYH (%)

2000

72.436.399.000

166.658.021.000

--------

--------

2001

68.309.352.000

240.224.082.000

-5,70

44,14

2002

72.519.831.000

350.476.090.000

6,16

45,90

2003

76.338.192.000

454.780.659.000

5,27

29,76

2004

83.485.591.000

559.033.025.000

9,36

22,92

2005

90.499.731.000

648.931.712.000

8,40

16,08

2006

96.738.320.000

758.390.785.000

6,89

16,87

2007

101.254.625.000

843.178.421.000

4,67

11,18

2008

101.921.730.000

950.534.250.000

0,66

12,73

2009

97.003.114.411

952.558.578.826

-4,83

0,21

2010

105.885.643.938

1.098.799.348.446

9,16

15,35

2011

114.873.979.334

1.294.892.893.091

8,49

17,85

Kaynak: Reel ve nominal GSYH’lar Dünya Geliflme Göstergeleri (WDI), Dünya Bankas›, 2012’den al›nm›flt›r. Büyüme
oranlar› yazar taraf›ndan hesaplanm›flt›r.

S›ra Sizde 4
Reel GSYH bir baz y›l seçilip o y›l›n fiyatlar› kullan›larak hesaplan›r. Reel GSYH hesaplan›rken kullan›lan fiyatlar baz y›lda nominal GSYH hesaplan›rken kullan›lan fiyatlarla ayn› oldu¤u için, reel ve nominal GSYH’lar
birbirine eflit olur.
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Amaçlar›m›z

N
N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Tüketim harcamalar›, tasarruf ve yat›r›m aras›ndaki toplulaflt›r›lm›fl iliflkileri
aç›klayabilecek,
Tüketim harcamalar›n› etkileyen faktörleri aç›klayabilecek,
Keynesyen tüketim fonksiyonunu aç›klayabilecek,
Yat›r›mlar› belirleyen faktörleri aç›klayabilecek,
Yat›r›mlar ile tasarruflar› eflitleyecek mekanizmay› aç›klayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Tüketim Harcamalar›
Tasarruflar
Ödünleflim
Cari Harcanabilir Gelir
Sermaye Stoku

• Net Yat›r›mlar
• Net Bugünkü De¤er
• Ödünç Verilebilir Fonlar Piyasas›

‹çindekiler
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Milli Gelirin
Bileflenleri:
Tüketim, Yat›r›m
ve Tasarruf

• G‹R‹fi
• TÜKET‹M, TASARRUF VE YATIRIM
‹L‹fiK‹S‹
• TÜKET‹M VE TASARRUF
• YATIRIM
• ÖDÜNÇ VER‹LEB‹L‹R FONLAR
P‹YASASI

Milli Gelirin Bileflenleri:
Tüketim, Yat›r›m ve
Tasarruf
G‹R‹fi
Önceki bölümlerde toplam harcamalar›n dört temel bileflenden olufltu¤unu görmüfltük. Bu bileflenler, hanehalklar›n›n tüketim harcamalar›, özel sektörün yat›r›m
harcamalar›, kamu harcamalar› ve d›fl âlem talebi olarak ifade edilebilecek net ihracatt›. Toplam harcamalar› oluflturan bu bileflenlerden kamu harcamalar› siyasal
hükümetin inisiyatifindedir. Bu nedenle genellikle, kamu harcamalar›n› veri kabul
ederiz. Kamu harcamalar› veri kabul edildi¤inde elimizde aç›klanmaya muhtaç üç
bileflen kalmaktad›r. Bunlar özel tüketim harcamalar›, yat›r›m harcamalar› ve net
ihracatt›r. Net ihracat bileflenini daha sonra aç›k ekonomileri ele al›rken detayl› bir
flekilde inceleyece¤iz.
Bu bölümde d›fl dünya ile ticaretin olmad›¤›, yani kapal› bir ekonomiyi ele alacak ve özel tüketim harcamalar› ile yat›r›m harcamalar›n›n nas›l belirlendi¤ini inceleyece¤iz. Öncelikle tüketim harcamalar›, tasarruf ve yat›r›m harcamalar› aras›ndaki iliflkiyi ele alaca¤›z. Daha sonra tüketim harcamalar› ile yat›r›m harcamalar›n›
etkileyen faktörleri ele alaca¤›z. Tüketim harcamalar›n› incelerken Keynesyen modelin temel tafl›n› teflkil eden “Keynesyen Tüketim Fonksiyonu”nu oluflturaca¤›z.
Son olarak ekonomideki tasarruflar›n nas›l yat›r›mlara eflitlendi¤ini ö¤renece¤iz.
Ödünç verilebilir fonlar piyasas›n› ele alaca¤›m›z bu son bölümde, bir ekonomide
reel faiz oran›n›n nas›l belirlendi¤ini görece¤iz.

TÜKET‹M, TASARRUF VE YATIRIM ‹L‹fiK‹S‹
Bir ekonomide toplam harcamalar›n dört temel bilefleni oldu¤unu daha önceki bölümlerde görmüfltük. Ekonomide bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin de¤erini ifade eden GSYH’yi “Y” ile gösterirsek, gelir-harcama iliflkisini afla¤›daki gibi ifade etmifltik:
Y≡C+I+G+NX

(3.1)

Hat›rlanaca¤› gibi milli gelir özdeflli¤i ad›n› verdi¤imiz bu özdefllik, bir ekonomideki toplam mal ve hizmet üretimini ifade eden GSYH’nin toplam tüketim (C),
toplam yat›r›m harcamalar› (I), kamu harcamalar› (G) ve net ihracat (NX) olarak
dört bilefleni oldu¤unu ifade etmektedir. Bu bir özdeflliktir çünkü ifadenin sol taraf›ndaki herhangi bir art›fl sa¤ taraftaki bileflenlerin toplam›nda da bir art›fl anlam›na gelir. Bu eflitlik her durumda sa¤land›¤› için özdefllik ad›n› veriyoruz. Bu özdeflli¤i kapal› bir ekonomi için afla¤›daki gibi ifade edebiliriz:

Bir eflitlik de¤iflkenlerin
bütün de¤erleri için geçerli
ise özdefllik ad› verilir ve
“≡” iflareti ile gösterilir.
Di¤er ülkeler ile ticaretin söz
konusu olmad›¤›
ekonomilere kapal› ekonomi
ad› verilir. Kapal› bir
ekonomide ihracat ve ithalat
olmad›¤› için net ihracat
s›f›rd›r: Di¤er ülkeler ile
ticari iliflkiler içinde olan
ülkeler ise aç›k ekonomi
olacak nitelendirilir.
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Y≡ C+I+G

(3.2)

Kapal› ekonomi, di¤er ülkeler ile ticari iliflkilerin olmad›¤› bir ekonomi demektir. Di¤er ülkeler ile ticari iliflkileri olan bir ekonomiye ise aç›k ekonomi ad›n› veriyoruz. D›fl ticaretin olmad›¤› bir durumda NX=0 olaca¤› için, özdefllik yukar›daki
gibi ifade edilir. Özdeflli¤i yat›r›mlar için tekrar yazd›¤›m›zda

I ≡44
Y42
– 444
C –3
G
1

(3.3)

Tasarruflar (S)

Tasarruflar toplam gelirin
devlet veya hanehalklar›
taraf›ndan tüketilmeyen
k›sm›na denir.
Devletin toplad›¤›
vergilerden hanehalklar›na
transfer ödemeleri
ç›kar›ld›ktan sonra kalan
k›sma net vergi has›lat› ad›
verilir.
Devletin sosyal güvenlik
ödemeleri veya sosyal
yard›mlar gibi
hanehalklar›na yapt›¤› gelir
transferleri transfer
harcamalar› olarak
adland›r›l›r.

ifadesini elde ederiz. Eflitli¤in sa¤ taraf›ndaki ifadeye “toplam tasarruflar” veya sadece “tasarruflar” ad›n› veriyoruz. Toplam gelirin tüketilmeyen k›sm› tasarruf olarak adland›r›lmaktad›r. Ekonomide bütün tüketim hanehalklar› ve devlet taraf›ndan yap›ld›¤›na göre toplam tasarruflar gelirin hanehalklar› taraf›ndan ve devlet taraf›ndan tüketilmeyen k›sm›d›r. Dolay›s›yla ekonomideki toplam tasarruflar› afla¤›daki gibi ifade edebiliriz:
S≡ Y – C – G

Devletin toplad›¤› vergilerden hanehalklar›na yapt›¤› transfer ödemelerini ç›kard›ktan sonra kalan k›sma “net vergi has›lat›” ad›n› verelim ve afla¤›daki gibi ifade edelim:
T≡ TA – TR

Kamu tasarruflar› devletin
net vergi has›lat› ile kamu
harcamalar› aras›ndaki
farkt›r.
Toplam gelirin devlete
ödenen vergilerden sonra
kalan k›sm›na “toplam
harcanabilir gelir” ad›
verilir.

(3.5)

Bu ifadede TA devletin toplam vergi has›lat›n›, TR ise devletin sosyal güvenlik
harcamalar› veya sosyal yard›mlar gibi hanehalklar›na yapt›¤› ödemeleri ifade
eder. Vergiler hanehalklar›ndan al›n›p devletin kasas›na giren gelirden baflka bir
fley de¤ildir. (3.4) ifadesi ile verilen toplam tasarrufun sa¤ taraf›na net vergi has›lat›n› ekleyip ç›kar›rsak eflitli¤in de¤eri de¤iflmeyecektir:
S ≡ (Y – T – C ) +
14442444
3
özel tasarruflar

Toplam gelirin hanehalklar›
taraf›ndan tüketilmeyen
k›sm›na özel tasarruflar ad›
verilir.

(3.4)

(T – G)
123

kamu tasarrufları

(3.6)

Yukar›daki ifadenin sa¤ taraf›ndaki ilk terim olan (Y–T–C), özel tasarruflar olarak adland›r›l›r. Özel tasarruflar hanehalklar›n›n yapt›¤› tasarruflar› ifade eder. Eflitli¤in sa¤ taraf›ndaki ikinci terim olan (Y–G) ise “kamu tasarruflar›” olarak adland›r›l›r. Kamu tasarruflar› devletin elde etti¤i net vergi has›lat›ndan kamu harcamalar› ç›kar›ld›ktan sonra kalan k›s›md›r. Ekonomideki toplam tasarruflar özel tasarruflar ile kamu tasarruflar›n›n toplam›ndan oluflur.
Kapal› bir ekonomide gelirin tüketilmeyen k›sm›n›n tamam›n›n yat›r›m için kullan›ld›¤› varsay›l›r. Eflitlik bu durumu ifade etmektedir. Toplam tasarruflar› “S” ile
gösterirsek afla¤›daki tasarruf-yat›r›m eflitli¤ini elde ederiz:
I≡ S

(3.7)

Bu bir özdefllik oldu¤u için ekonomideki toplam tasarruflar›n daima yat›r›m
harcamalar›na eflit oldu¤unu ifade etmektedir.
fiimdi de ekonominin hanehalk› cephesine bakal›m. Bir ekonomide yarat›lan
toplam GSYH hanehalklar› taraf›ndan ya tasarruf edilir ya da tüketim harcamalar›nda kullan›l›r. Bununla birlikte hanehalklar›n›n eline geçen gelirin tamam› kullan›lamaz. Bu gelirin bir k›sm› devlet taraf›ndan vergi olarak toplan›r. Toplam gelirin
devlete ödenen vergilerden sonra kalan k›sm›na “toplam harcanabilir gelir” ad›
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verilir. Ekonomideki hanehalklar›n›n elde etti¤i toplam harcanabilir geliri afla¤›daki gibi vergi sonras› gelir olarak ifade edebiliriz:
YD≡Y–TA+TR
≡Y–T

(3.8)

Görüldü¤ü gibi, toplanan vergiler harcanabilir geliri azalt›rken, hanehalklar›na yap›lan transferler harcanabilir geliri art›rmaktad›r. Hanehalklar›n›n elde etti¤i harcanabilir gelirin bir k›sm› tüketim harcamalar›na giderken, bir k›sm› da tasarruf edilecektir:
YD≡S+C

(3.9)

Bu eflitlikteki harcanabilir gelirin tan›m›n› yerine yazarak toplam gelir (Y) için
çözersek,
Y≡S+C+T

(3.10)

eflitli¤ini elde ederiz. Buna göre toplam GSYH, toplam tasarruflar, toplam tüketim harcamas› ve devletin net vergi has›lat›n›n toplam›na eflittir. Buradan toplam tasarruflar›
S≡Y–T–C

(3.11)

olarak ifade etmemiz mümkündür. Di¤er bir ifade ile ekonomideki toplam tasarruflar, toplam gelirin tüketim harcamalar› ve net vergi has›lat›ndan sonra kalan k›sm›na eflittir. Eflitlik daha önce (3.4) ve (3.6) ile verilen toplam tasarruflar›n bir baflka ifadesidir.
Yukar›daki özdeflliklerden ekonomideki toplam tüketim harcamalar›, toplam
tasarruflar ve yat›r›m harcamalar›n›n birbirleri ile yak›ndan iliflkili oldu¤unu anl›yoruz. Bu bölümün ilerleyen k›s›mlar›nda ekonomik aktörlerin tüketim, tasarruf ve
yat›r›m› kararlar›n› nas›l verdiklerini inceleyece¤iz.
fiekil 3.1
73
72
71
70
69
68
67
66

Tüketim
harcamalar›n›n
GSYH içindeki
paylar›
Kaynak: TU‹K,
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TÜKET‹M VE TASARRUF
Tüketim harcamalar› toplam harcamalar›n en önemli bileflenidir. Toplam harcamalar içerisindeki en büyük pay tüketim harcamalar›na aittir. Örne¤in 2011 y›l›nda
Türkiye ekonomisindeki toplam tüketim harcamalar› 920 milyar T olarak gerçekleflmifltir. Bu miktar gayrisafi yurtiçi has›lan›n %71’ine karfl›l›k gelmektedir. Son 15
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y›l için tüketim harcamalar›n›n GSYH içindeki paylar›na bak›ld›¤›nda, %66’n›n üstünde kald›¤›n› görürüz (fiekil 3.1). Tüketim harcamalar›n›n toplam harcamalar
içindeki pay›n›n bu derece yüksek olmas› Türkiye’ye özgü bir durum de¤ildir. Di¤er ülkelerde de tüketim harcamalar›n›n toplam harcamalar› GSYH’nin en büyük
k›sm›n› oluflturmaktad›r.
Toplam harcamalar›n, dolay›s›yla milli gelirin önemli bir k›sm›n› teflkil eden tüketim harcamalar›n› belirleyen faktörler nelerdir? Burada cevap arayaca¤›m›z temel
soru bu olacakt›r. Bu soruya iliflkin cevaplar›m›z ayn› zamanda ekonomideki toplam tasarruflar hakk›nda da ayd›nlat›c› olacakt›r.
Bu bölümde tüketim harcamalar›n› incelerken nihai amac›m›z›n tek bir hanenin veya tek bir bireyin tüketim davran›fl›ndan ziyade, ekonomideki toplam tüketim harcamalar›n›n nas›l belirlendi¤ini anlamak oldu¤unu hat›rlatmakta yarar görüyoruz. Ekonomideki toplam tüketim harcamalar› ekonomideki bireylerin tüketim
harcamalar›n›n toplam›ndan oluflmaktad›r. O hâlde, toplam tüketim harcamalar›n›
hanehalklar›n›n tek tek gösterdikleri tüketim davran›fl›yla iliflkili oldu¤u aç›kt›r. Bu
nedenle bireylerin tüketim ve tasarruf kararlar›n› nas›l verdiklerini ve bu karar›n
hangi faktörler taraf›ndan etkilendi¤ini anlamak toplam tüketim harcamalar›n› belirleyen faktörlerin daha iyi kavranmas›na yard›mc› olacakt›r.

Tüketim ve Tasarruf Davran›fl›

Her dönem elde edilen gelire
o dönemin cari geliri ad›
verilir. Vergiler ödendikten
sonra kalan cari gelire ise
cari harcanabilir gelir ad›
verilir. Bu bölümde ayr›ca
belirtilmedikçe, cari gelir
kavram›ndan cari
harcanabilir gelir
anlafl›lmal›d›r.
Elde edilen harcanabilir
gelirin tamam› tüketim
harcamas› ve tasarruf
aras›nda bölüflülür:
harcanabilir gelir =
tüketim + tasarruf.

Bir bireyin tüketim ve tasarruf kararlar›n› nas›l verdi¤ini anlayabilmek için basit bir
örne¤i ele alal›m. Zeynep’in ayl›k geliri T2000’dir. Buna “ilgili dönemin geliri” anlam›na gelen “cari gelir” ad›n› veriyoruz. Cari gelir her dönem elde edilen geliri
ifade eder. Burada cari gelirin vergiler ödendikten sonraki gelire, yani cari harcanabilir gelire eflit oldu¤unu varsayaca¤›z. Bu nedenle bu bölümde aksi belirtilmedikçe “cari gelir” ifadesinden cari harcanabilir gelir anlafl›lmal›d›r. Zeynep cari gelirinin tamam›n› kullanarak T2000 de¤erinde tüketim harcamas› yapabilir. Zeynep’in di¤er bir seçene¤i ise bu gelirin daha az bir k›sm›n› tüketim için harcayarak,
kalan k›sm›n› tasarruf etmektir. Örne¤in e¤er Zeynep gelirinin T1750’sini harcamaya karar verirse, bu T250 tasarruf yapaca¤› anlam›na gelir. Görüldü¤ü gibi Zeynep
tüketim karar›n› verirken, ayn› zamanda ne kadar tasarruf yapaca¤›na da karar vermifl olacakt›r.
Burada cevap vermemiz gereken soru, Zeynep’in neden T2000’nin hepsini harcayarak daha fazla mal veya hizmet sat›n almak dururken bir k›sm›n› tasarruf etti¤idir. ‹nsanlar gelece¤i düflünerek tasarruf yaparlar. Tasarruflar ertelenen sat›n alma gücünü ifade eder. Her ay yapt›¤› tasarruflar Zeynep’in gelecekte, elde edece¤i gelirden daha fazla tüketim yapabilmesini sa¤layacakt›r. Gelecekte bugünkünden daha az gelir elde edebilece¤imiz ihtimali söz konusu ise tasarruf yapmak
ak›ll›ca olacakt›r. Örne¤in, gelecekte herhangi bir nedenle iflsiz kalma ihtimali böyle bir gelir azalmas›n› ifade eder. Bir di¤er örnek ise emeklilik dönemidir. Tüketiciler e¤er emekli olduklar›nda elde edecekleri gelirin çal›fl›rken elde ettikleri gelirden çok daha az olaca¤›n›, ve tüketim seviyelerini azaltaca¤›n› düflünüyorlarsa, çal›flt›klar› y›llarda emeklilik günleri için tasarruf etmeye çal›fl›rlar. Böylelikle emeklilik dönemlerinde tüketim seviyelerini çok fazla düflürmelerine gerek kalmaz.
Zeynep ayl›k gelirinden daha az tüketim yapabilece¤i gibi, daha fazla tüketim
yapabilmesi de söz konusudur. Bunun yolu borç almak veya daha önce yapt›¤› tasarruflar› kullanmakt›r. fiimdi Zeynep’in bankadan T1000 tüketici kredisi ald›¤›n›
düflünelim. Böylelikle bu ay T3000 harcama yapabilmesi mümkün olacakt›r. Bu
durum Zeynep için iyi bir fley olsa da ald›¤› krediyi önümüzdeki aylarda geri öde-
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mek zorundad›r. Bu durumda önümüzdeki aylarda elde etti¤i cari gelirinden daha
az›n› tüketim için kullanabilecektir. O hâlde, gelecek dönemlerde cari gelirinden
daha az tüketim yapacak olmas›, Zeynep’in bu dönem borç alarak yapt›¤› tüketimin alternatif maliyetini oluflturmaktad›r. Di¤er bir ifade ile Zeynep bugünkü tüketimi ile gelecekteki tüketimi aras›nda bir ödünleflim ile karfl› karfl›yad›r.
Herhangi bir fleyden daha fazla almak için baflka bir fleyden vazgeçmek zorunda olmam›za ödünleflim ad›n› veriyoruz. Zeynep bugün cari gelirinden daha fazla
tüketmek istedi¤inde gelecekte cari gelirinden daha az tüketmek zorunda kalacakt›r. Benzer flekilde, gelecekte cari gelirinden daha fazla tüketim yapmak için bugün cari gelirinden bir k›sm›n› tasarrufa ay›rarak daha az tüketim yapmas› gerekmektedir.
Örne¤imizdeki Zeynep isimli tüketici bu ay üç seçenek ile karfl› karfl›yad›r:
1. Bu ay tam olarak cari geliri kadar harcama yapmak.
2. Bu ay borç alarak cari gelirinden daha fazla harcama yapmak.
3. Bu ay tasarruf ederek gelecekte cari gelirinden daha fazla harcama yapmak.
Zeynep borç almak veya tasarruf etmek seçeneklerinden birine karar verdi¤inde, ne kadar borç alaca¤›na veya ne kadar tasarruf edece¤ine de karar vermek durumundad›r. Zeynep karfl› karfl›ya kald›¤› bu alternatifler aras›ndan karar›n› nas›l
verecektir? Bu karar› verirken Zeynep, bu dönem erteledi¤i tüketimin, yani tasarruflar›n›n gelecekteki tüketimini ne kadar art›raca¤›n› veya bu dönem borç alarak
yapt›¤› fazla tüketimin gelecek dönemlerdeki tüketimini ne kadar azaltaca¤›n› göz
önüne alarak karar vermek durumundad›r.
Zeynep’in yapt›¤› tasarruflar›n gelecekteki sat›n alma gücünü ne kadar art›raca¤›, bu dönem tasarruflara ödenen reel faiz oran› ile iliflkilidir. Reel faiz oran›n› “r”
ile gösterelim. Ekonomideki mal ve hizmetlerin fiyatlar›nda bir de¤iflme olmad›¤›n›, yani enflasyon oran›n›n s›f›r oldu¤unu varsayarsak, Zeynep yapt›¤› her T1 tasarruf karfl›l›¤›nda gelecek dönem T(1+r) ilave sat›n alma gücü elde edecektir. Di¤er bir ifade ile bugünkü T1 de¤erindeki tüketim ile gelecek dönemin T(1+r) de¤erindeki tüketimi aras›nda karar verecektir. Benzer flekilde, Zeynep’in bugün ald›¤› borcun gelecekteki gelirini ne kadar azaltaca¤› da bu dönem borç vermek için
talep edilen reel faiz oran›na ba¤l›d›r. Tasarruflara ödenen reel faiz ile borç verme
faizlerinin ayn› oldu¤unu varsayarsak, bugün borç al›narak yap›lan T1 de¤erindeki tüketim, bir dönem sonra T(1+r) de¤erinde daha az bir tüketim anlam›na gelecektir. Görüldü¤ü gibi Zeynep’in bu dönem borç alarak art›raca¤› tüketim seviyesinin her T1’si için gelecek dönem ne kadar bir tüketimden vazgeçece¤i cari dönem reel faiz oran›na ba¤l›d›r. Reel faiz oran› artt›kça borç alarak tüketim seviyesini art›rman›n maliyeti, yani gelecek dönem vazgeçmesi gereken tüketim seviyesi
artacakt›r. Reel faiz oran› düfltükçe söz konusu maliyet azalacakt›r.
Görüldü¤ü gibi bu dönem ne kadar tüketece¤ine karar verirken Zeynep’in göz
önünde bulundurmas› gereken önemli bir faktör reel faiz oran›d›r. Bununla birlikte Zeynep bu dönem çok az tüketerek gelecek dönem çok fazla tüketmek veya bu
dönem çok fazla tüketerek gelecek dönem açl›k s›n›r›nda yaflamak istememektedir. Bunun yerine her iki dönem de yaklafl›k ayn› miktarda tüketimi tercih etmektedir. Bu davran›fl› bütün insanlar için genellefltirebiliriz. ‹nsanlar tüketimlerinin zaman içerinde iniflli-ç›k›fll› bir seyir izlemesi yerine, daha istikrarl› olmas›n› tercih
ederler. Bu tercih insanlar›n tüketim-tasarruf kararlar›n› etkileyen en önemli faktördür. Tüketicilerin zaman içerisindeki tüketimlerini nas›l daha istikrarl› halde tutabileceklerini belirleyen ise reel faiz oranlar›d›r.
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Bir fleyden daha fazla elde
etmek için baflka bir fleyden
vazgeçme zorunlulu¤una
ödünleflim ad› verilir. Yar›n
daha fazla tüketmek için
bugün daha az tüketmek
zorunda kalmam›z bir
ödünleflimdir.

‹nsanlar tüketimlerinin
zaman içerisinde iniflliç›k›fll› bir seyir izlemesi
yerine istikrarl› olmas›n›
tercih ederler. Bu tercih
bireylerin tüketim-tasarruf
kararlar›n› etkiler.
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Cari Gelir

Artan gelirin ne kadar›n›n
tüketim için ayr›laca¤›
bireylerin marjinal tüketim
e¤ilimleri taraf›ndan
belirlenir. “MPC” olarak
gösterilen marjinal tüketim
e¤ilimi 0 ile 1 aras›nda bir
de¤erdir.

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Cari harcanabilir gelir ile tüketim harcamalar› aras›nda yak›n bir iliflki söz konusudur. Cari gelirdeki art›fllar›n bireylerin tüketim harcamalar›n› art›rmas›n› bekleriz.
Örne¤in Zeynep’in ayl›k gelirinde bir defaya mahsus bir art›fl oldu¤unu düflünelim.
Zeynep sadece bu ay için geçerli olmak üzere T1000 ikramiye alm›flt›r. Bu Zeynep’in cari gelirinde %50 oran›nda bir art›fl demektir. Zeynep cari gelirindeki sadece bu defaya mahsus bu art›fl› nas›l kullanacakt›r? Zeynep’in bir seçene¤i T1000’lik
art›fl›n tamam›n› tüketim için ay›rarak harcamakt›r. Di¤er bir seçene¤i ise T1000’nin
tamam›n› tasarruf etmektir. Her iki seçenek de uç durumlar› ifade etmektedir. ‹nsanlar genellikle cari gelirlerindeki böyle bir defal›k bir art›fl›n tamam›n› harcamak
veya tamam›n› tasarruf etmek yerine, bir k›sm›n› harcayarak kalan›n› tasarruf etme
yolunu seçerler. Bu davran›fl›n nedeni insanlar› tüketimlerini zaman içinde istikrarl› k›lma arzular›d›r.
Cari gelirindeki art›fl›n ne kadar›n› tüketime ay›raca¤›, Zeynep’in tüketim iste¤ine ba¤l›d›r. Bu tüketim iste¤i “marjinal tüketim e¤ilimi” olarak ifade edilir. MarjiS‹ZDE tüketicinin artan gelirinin ne kadarl›k k›sm›n› tüketime ay›rd›nal tüketimiSIRA
e¤ilimi,
¤›n› gösterir. Marjinal tüketim e¤ilimini genellikle “MPC” ile gösteririz. E¤er Zeynep cari gelirindeki art›fl›n hepsini tüketime ay›r›rsa MPC bire eflit olacakt›r. E¤er
D Ü fi Ü N E L ‹ M
T1000’lik art›fl›n hepsini tasarruf ederse MPC s›f›ra eflit olacakt›r. Zeynep cari gelirindeki art›fl›n bir k›sm›n› tüketecek bir k›sm›n› ise tasarruf edece¤ine göre, MPC
S O R U bir de¤er alacakt›r.
s›f›r ile bir aras›nda
Di¤er faktörler
kayd›yla, cari gelirdeki art›fllar hem tüketim harcamalar›n›
D ‹ Kde¤iflmemek
KAT
hem de tasarruflar› art›racakt›r. Cari gelirdeki bir art›fl›n sadece tüketim harcamas›n› art›rmas› marjinal tüketim e¤iliminin 1’e eflit olmas› demektir. Bu durum ise gözlemledi¤iSIRA S‹ZDE
miz tüketici davran›fl› ile çeliflmektedir.

N N

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
Toplam gelirin ne kadar›n›n
tüketim için ayr›laca¤›
bireylerin ortalama tüketim
e¤ilimleri taraf›ndan
belirlenir. “APC” olarak
gösterilen ortalama tüketim
e¤ilimi 0 ile 1 aras›nda bir
de¤erdir.

Zeynep’in
marjinal tüketim e¤iliminin 0.75 oldu¤unu düflünelim. Bu durumda
AMAÇLARIMIZ
Zeynep cari gelirindeki T1000’lik art›fl›n T750’sini, yani %75’lik bir k›sm›n› tüketim
için ay›racakt›r. Bu de¤eri Zeynep’in MPC’si ile cari gelirindeki art›fl› çarparak elde
ettik: 0,75×T1000=T750
Bu durumda Zeynep’in bu ayki toplam tüketim harcamas›
K ‹ T A P
T750 artacakt›r. Zeynep’in düzenli olarak ayl›k geliri olan T2000’nin T1500’sini tüketti¤ini varsayarsak, bu ayki toplam tüketim harcamas› T1500+T750=T2250 olacakt›r. Ayn›
T E Lflekilde
E V ‹ Z Y O NZeynep’in bu ay yapt›¤› tasarruf miktar› da artacakt›r. Ayl›k gelirinden tasarruf etti¤i T500’ye ek olarak, T1000’lik ikramiyenin de T250’sini tasarruf eden Zeynep’in bu ay yapt›¤› tasarruf miktar› T500+T250=T750 olacakt›r. Görüldü¤ü gibi, cari gelirde bir defaya özgü bir art›fl oldu¤unda hem tüketim harca‹NTERNET
mas› hem de tasarruf miktar› artacakt›r. Bu art›fl›n boyutu marjinal tüketim e¤ilimine ba¤l›d›r.
Gelirdeki bir art›fl›n ne kadar›n›n tüketime gidece¤ini marjinal tüketim e¤ilimi
belirlemekte iken toplam gelirin ne kadar›n›n tüketime gidece¤ini ortalama tüketim e¤ilimi belirler. Ortalama tüketim e¤ilimi bize elimize geçen toplam gelirin her
T1’sinin kaç kuruflunun tüketim için kullan›ld›¤›n› gösterir. K›saca “APC” ile gösterilen ortalama tüketim e¤ilimi, marjinal tüketim e¤ilimi gibi 0 ile 1 aras›nda bir de¤er al›r.
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Ortalama tüketim e¤ilimi 0,7, marjinal tasarruf e¤ilimi ise 0,2 olanSIRA
bir tüketiciyi
ele alaS‹ZDE
l›m. Bu tüketicinin T3000 olan geliri bu dönem T3600’ye yükselmifltir. Söz konusu tüketicinin bu dönem yapaca¤› toplam tasarruf miktar›n› ve gelirindeki art›fl›n ne kadar›n›n tüD Ü fi Ü N E L ‹ M
ketime ayr›laca¤›n› bulunuz.
Cari gelirdeki de¤iflmeleri bireylerin tüketim kararlar›ndaki etkisini
S O R U ekonominin
geneline, yani toplam tüketim harcamalar›na da uygulayabiliriz. Toplam tüketim
harcamalar›n›n cari harcanabilir gelirdeki de¤iflmelere tepki verdi¤ini biliyoruz.
D‹KKAT
Cari harcanabilir gelirdeki art›fllar toplam tüketim harcamalar›n› art›rmaktad›r. Bu
konuyu Keynesyen tüketim fonksiyonu bafll›¤›yla ayr›ca ele alaca¤›z.
SIRA S‹ZDE

Beklentiler

1

N N

Bireyler her dönem yapacaklar› tüketim harcamas›na sadece o dönemin cari geliAMAÇLARIMIZ
rini dikkate alarak karar vermezler. Tüketicilerin dikkate ald›klar› bir di¤er önemli
faktör gelecek dönemlerde beklenen gelirleridir. Üniversiteden yeni mezun olmufl
ve ifl arayan bir bireyi ele alal›m. Bu birey henüz bir ifli olmad›¤›
için büyük olas›K ‹ T A P
l›kla düflük bir gelire sahip olacakt›r. E¤er söz konusu birey tüketim karar›n› verirken sadece cari gelirini dikkate al›yorsa, tüketim seviyesi oldukça düflük olaca¤›
için refah seviyesi de düflük olacakt›r. Bununla birlikte, üniversite mezunu bir biTELEV‹ZYON
rey olarak gelecekte iyi bir gelir seviyesine sahip olaca¤› aç›kt›r. Bu durumda ifl
arad›¤› dönemde açl›k s›n›r›nda yaflay›p, ifl buldu¤unda ise lüks bir hayat sürmek
pek mant›kl› bir davran›fl olmayacakt›r. Çünkü zaman içerisindeki tüketimini daha
‹ N T E R Ndaha
ET
istikrarl› hâle getirmesi mümkündür. Zaman içerisindeki tüketimini
istikrarl›
hale getirmenin yolu, ifl arad›¤› dönemde borçlanarak tüketim seviyesini art›rmak,
ifl bulduktan sonra da bu borçlar›n› ödemektir. Böylece birey gelecekteki tüketiminin küçük bir k›sm›ndan vazgeçerek bugünkü tüketimini art›racakt›r. Bir anlamda
birey “dönemler aras› ticaret” yapmaktad›r. Gelecek dönemin tüketimini vererek
bu dönemin tüketimini sat›n almaktad›r. Mikroiktisat derslerinden hat›rlayaca¤›n›z
gibi, ticaret refah› art›rman›n önemli bir arac›d›r.
Yukar›daki durumun tam tersine oldukça iyi bir ücretle çal›flan bir bireyi ele
alal›m. Böyle bir birey cari dönemdeki tüketim karar›n› verirken sadece cari gelirini göz önünde bulundurdu¤unda, tüketim harcamalar›nda herhangi bir k›s›tlama
yapmayacakt›r. Fakat flöyle bir durumu düflünelim. Ülke ekonomisinin küresel bir
ekonomik krizden etkilenmesi beklenmektedir. E¤er bu gerçekleflirse, iflsizlik
oranlar› yükselecek ve birçok çal›flan iflsiz kalacakt›r. Böyle bir durumun ortaya
ç›kmas› hâlinde, bizim örne¤imizdeki iyi ücretle çal›flan bireyin iflsiz kalma olas›l›¤› artacakt›r. ‹flsiz kal›nmas› ise gelecekteki gelir seviyesinde önemli bir düflüfl anlam›na gelir. Bütün bu beklentiler örne¤imizdeki birey taraf›ndan dikkate al›nd›¤›nda, bu dönemin tüketim harcamas›n› azaltarak tasarruf yapma e¤iliminde olacakt›r. Bu davran›fl›n nedeni insanlar›n tüketimlerini zaman içerisinde istikrarl› k›lma arzular›d›r. Böylelikle hayat boyu refah düzeyi artacakt›r çünkü tüketim seviyesinin istikrars›z olmas› refah› azalt›c› bir etkiye sahiptir.
Beklenen gelir seviyesindeki de¤iflmelerin etkisini daha somut bir örnek yard›m› ile aç›klamaya çal›flal›m. Daha önce tan›d›¤›m›z Zeynep’in bu dönem de¤il ama
gelecek dönem sadece bir kereye mahsus T1000 ikramiye alaca¤›n› varsayal›m.
Acaba bu haberi Zeynep’in tüketim kararlar›n› de¤ifltirecek midir? E¤er de¤ifltirece¤ini bekliyorsak nas›l de¤ifltirecektir? Zeynep’in bir seçene¤i, cari geliri de¤iflmedi¤i için bu dönemin tüketiminde bir de¤ifliklik yapmadan, gelecek dönemi bekle-

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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mesidir. Tüketim kararlar›n› sadece cari gelirdeki de¤iflikliklere göre veren bir tüketici de aynen böyle davranacakt›r. Di¤er bir seçenek ise gelecek dönemde ikramiye nedeniyle artacak olan gelirini bu dönemin tüketimini art›rmak için kullanmas›d›r. ‹flte, zaman içerisindeki tüketimini istikrarl› yapmay› arzulayan bir tüketici böyle davranacakt›r.
Tablo 3.1
Gelirdeki bir art›fl
beklentisinin etkisi

2. Dönem (‹kramiye Yok)
1.Dönem

2. Dönem

Toplam

2. Dönem (‹kramiye Var)

Gelir

T2000

T2000

Tüketim

T1500

T1800

Tasarruf

T500

T200

Gelir

T2000

T3000

Tüketim

T1500

T2000

Tasarruf

T500

T1000

Gelir

T4000

T5000

Tüketim

T3000

T3800

Tasarruf

T1000

T1200

Gelecek dönem T1000 ikramiye almay› bekleyen Zeynep, bu dönem yapaca¤›
tasarruf miktar›n› azaltarak tüketim miktar›n› art›racakt›r. Örne¤in bu dönem yapaca¤› tüketimi T300 art›raca¤›n› varsayal›m. Daha önceki örneklerde oldu¤u gibi
Zeynep’in cari gelirinin T2000 oldu¤unu ve bu gelirin T1500’sini tüketime ay›rd›¤›n› varsayarsak, bu dönemin tüketimi T300 artarak T1800 olacakt›r. Zeynep’in cari geliri de¤iflmedi¤i için bu dönem yapaca¤› tasarruf miktar› da T300 azalarak
T200 olacakt›r. Bununla birlikte gelecek dönem Zeynep’in toplam geliri T3000 olaca¤› için, gelecek dönem hem tüketimini hem de tasarruf miktar›n› art›rmas› mümkündür. Bu durum Tablo 3.1 ile gösterilmifltir. Tablodan görülece¤i üzere, ikinci
dönem al›nacak ikramiye beklentisi birinci dönemin tüketimini art›rm›flt›r. ‹kinci
dönemde ise artan cari gelirin etkisini görmekteyiz. ‹kinci dönemin cari gelirindeki art›fl, hem tüketimi hem de tasarrufu art›rm›flt›r. Sonuçta iki dönemin toplam geliri artt›¤› için, toplam tüketim ve toplam tasarruf da artm›flt›r. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, ikinci dönemde gerçekleflmesi beklenen bir gelir art›fl›n›n birinci dönemin tüketim davran›fl›n› etkilemesidir. Bütün bu hikâyede basitlik sa¤lamak amac›yla, birinci dönem yap›lan tasarruflar›n ikinci dönemde getirece¤i faiz geliri göz ard› edilmifltir.
Beklenen gelirin cari dönem tüketimini art›rmas›, bireylerin tüketimlerini zaman içinde istikrarl› hale getirmek istemelerinin bir sonucudur. Yukar›da ele ald›¤›m›z davran›fl flekli, beklenen gelirdeki azalmalar durumunda da geçerlidir. Böyle durumlarda bireyler cari dönem tüketimlerini azaltarak, tasarruf ettikleri miktar›
art›racaklard›r.

Servet
Bireylerin veya hanehalklar›n›n her dönem yapt›klar› tasarruflar›n toplam› onlar›n
servetlerini oluflturur. Daha formel olarak tan›mlayacak olursak, bir hanehalk›n›n
serveti sahip oldu¤u varl›klar›n toplam›ndan borçlar›n›n toplam›n›n ç›kar›lmas›yla
elde edilen miktard›r. Servet seviyesindeki de¤iflikliklerin bireylerin tüketim davran›fllar›n› etkilemesi beklenebilecek bir sonuçtur. Servet seviyesindeki art›fllar cari
tüketim seviyesini art›racakt›r. Bu etkiyi daha önce ele ald›¤›m›z gibi Zeynep örne¤i ile aç›klamaya çal›flal›m.
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Uzun zamand›r görüflmedi¤i bir akrabas›ndan Zeynep’e T10000 miras kalm›flt›r. Bu miras Zeynep’in servetinin artmas› anlam›na gelir. Cari gelirinde bir de¤ifliklik olmamas›na ra¤men Zeynep tüketim harcamalar›n› art›racakt›r. Zeynep’in servetinde meydana gelen art›fl›n tüketim harcamalar›na etkisi beklenen gelir seviyesindeki art›fl›n etkisi ile ayn›d›r. Servet seviyesindeki art›fl nedeniyle Zeynep’in bu
dönemki tüketimi artarken, cari gelirinden yapaca¤› tasarruf miktar› azalacakt›r.
Cari tasarruf miktar›n›n azalmas› Zeynep’in cari gelirinin de¤iflmemifl olmas›n›n bir
sonucudur. Servet miktar›ndaki azalmalar ise yukar›dakinin tam tersi bir sonuç do¤uracakt›r. Servet miktar›n›n azalmas› cari dönem tüketimini azaltarak, tasarruf edilen miktar› art›racakt›r.
Hanehalklar›n›n servetlerini etkileyen makroekonomik geliflmeler, hanehalklar›n›n tüketimlerini de etkileyece¤i için, toplam tüketim harcamalar›n› da etkileyecektir. Örne¤in ev fiyatlar›n›n di¤er mal ve hizmetlerin fiyatlar›ndan daha fazla artmas›, ev sahibi olan hanehalklar›n›n servetlerinin artmas› anlam›na gelir. Benzer
flekilde, hisse senedi piyasas›nda fiyat› endeksin üzerinde artan bir firman›n hisselerine sahip olanlar›n servetleri artm›fl demektir. Sözünü etti¤imiz bu etkiler hanehalklar›n›n tüketimlerini art›rmalar›na neden olabilece¤i gibi, azaltmalar›na da neden olabilir. Örne¤in hisse senetlerinin fiyatlar›ndaki ani ve yüksek orandaki düflüfller hanehalklar›n›n servetlerinin azalmas›na yol açacakt›r. Ayn› fleyleri ev fiyatlar›ndaki düflüfller için de söyleyebiliriz. 2008 y›l›nda bafl gösteren küresel ekonomik krizde Amerika Birleflik Devletleri’ndeki ev fiyatlar› h›zl› bir flekilde düflmüfltür. Bu düflüfl hanehalklar›n›n servetlerini önemli ölçüde azaltt›¤› için tüketim harcamalar›n› da etkilemifltir. Di¤er baflka faktörlerin yan› s›ra ev fiyatlar›ndaki büyük
düflüfl, Amerika Birleflik Devletleri’nde gözlemlenen toplam tüketim harcamalar›ndaki düflüflün sebeplerinden biridir.

Reel Faiz Oran›
Reel faiz oran›n›n bireylerin tüketim ve tasarruf kararlar›n› verirken göz önünde
tutmalar› gereken önemli bir faktör oldu¤unu daha önce ele alm›flt›k. Tüketim davran›fllar›n› etkileyen cari gelir, beklenen gelir seviyesi ve servet seviyesi gibi faktörleri incelerken reel faiz oran›ndan bahsetmedik. Bunun nedeni z›mni olarak reel
faiz oran›n›n sabit oldu¤unu, yani de¤iflmedi¤ini varsaymam›zd›r. Burada, di¤er
faktörler sabit iken reel faiz oran›nda gerçekleflen bir de¤iflimin bireylerin tüketim
kararlar›n› nas›l etkileyece¤ini inceleyece¤iz.
Öncelikle reel faiz kavram›n› aç›klamakla bafllayal›m. Reel faiz oran› fiyat art›fllar›n›n etkisinden ar›nd›r›lm›fl faiz oran›d›r. Bu nedenle sat›n alma gücü cinsinden
ifade edilen bir orand›r. Bunu basit bir örnek yard›m› ile aç›klayabiliriz. Zeynep’in
tasarruflar›n› faiz getirisi elde etmek için vadeli bir mevduat hesab›na yat›rd›¤›n›
düflünelim. Bankan›n bir y›l sonra ödemeyi garanti etti¤i faiz oran› %12 olsun. Buna nominal faiz oran› veya sadece faiz oran› diyoruz. Zeynep yat›rd›¤› her T1 karfl›l›¤›nda bir y›l sonra T0,12 faiz getirisi elde edecektir. Yani bugün yat›rd›¤› her T1,
bir y›l›n sonunda T1,12 olacakt›r.
fiimdi bu bir y›l içerisinde mal ve hizmetlerin fiyatlar›n›n %8 artt›¤›n› varsayal›m.
Bu durumda Zeynep bugün T1 ile alabilece¤i mal ve hizmete bir y›l sonra T1,08
ödeyecektir. Bu nedenle Zeynep’in bir y›l sonra elde edece¤i faiz getirisi kendisine
sadece 1,12-1,08=T0,03 miktar›nda ilave mal ve hizmet almas›na izin vermektedir.
Di¤er bir ifade ile Zeynep’in mal ve hizmet cinsinden elde edece¤i faiz getirisi %12
de¤il sadece %3’tür. ‹flte bu %3’lük orana reel faiz oran› ad›n› veriyoruz.

Nominal faiz oran› Türk
Liras› cinsinden ödenme
garantisi ile vaat edilen faiz
oran›d›r. Reel faiz oran› ise
nominal faiz oran›ndan mal
ve hizmetlerin fiyatlar›ndaki
art›fl oran› ç›kar›ld›ktan
sonra elde edilen faiz
oran›d›r.
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Buradan hareketle reel faiz oran›n› fiyatlardaki art›fl oran› ç›kar›ld›ktan sonraki
faiz oran› olarak tan›mlayabiliriz. Fiyat art›fllar›n› enflasyon oran› ile ölçeriz. Bu nedenle reel faiz oran›n› (yaklafl›k olarak) afla¤›daki gibi hesaplayabiliriz:
r=i-π

(3.12)

Bu formülde r reel faiz oran›n›, i nominal faiz oran›n›, π ise enflasyon oran›n›
ifade etmektedir. Bura önemli bir nokta reel faiz oran›n›n gelecek bir y›l›n enflasyon oran› yard›m› ile hesaplanmas›d›r. Önümüzdeki bir y›l›n enflasyon oran›n› bilmemiz mümkün olmad›¤›na göre, bugünkü reel faizi nas›l hesaplayabiliriz? Bunun
için önümüzdeki dönemin gerçekleflen enflasyon oran› yerine, gerçekleflmesini
bekledi¤imiz enflasyon oran›n› kullan›r›z. Önümüzdeki dönem gerçekleflmesini
bekledi¤imiz enflasyon oran›n› πe ile gösterecek olursak, reel faiz oran›n› afla¤›daki gibi yazabiliriz:
r=i-πe

(3.13)

Görüldü¤ü gibi, bugünkü reel faiz oran› asl›nda beklenen reel faiz oran›d›r. Buradan ç›kar›lacak önemli bir sonuç flu olacakt›r: E¤er tüketiciler tüketim kararlar›n› verirken gerçekten reel faiz oran›n› göz önünde bulunduruyorlarsa, bu tüketicilerin tüketim kararlar›n› gelece¤e dönük olarak verdikleri anlam›na gelir.
Hat›rlayaca¤›n›z gibi reel faiz oran› bugünkü tüketimin gelecekteki tüketim cinsinden maliyetini ifade etmekteydi. Dolay›s›yla reel faiz oran›ndaki de¤ifliklilerin
tüketim kararlar›n› etkilemesini bekleriz. fiimdi borç alma ve vermede kullan›lan
faiz oran›n›n ayn› oldu¤unu kabul edelim ve reel faiz oran›ndaki de¤iflikliklerin
Zeynep’in tüketim kararlar›n› nas›l etkileyece¤ine bakal›m.
Reel faiz oran›ndaki bir art›fl›n birbirinin tam tersi iki etkisi söz konusudur. Reel faiz oran›ndaki bir art›fl Zeynep’in tasarruf etti¤i her T1 karfl›l›¤›nda gelecek dönem elde edece¤i faiz getirisini art›racakt›r. Bu nedenle bugünkü tüketimden feragat ederek gelecek dönemdeki tüketimini art›rmak daha cazip hale gelecektir. Bu
davran›fl› fiyat› artan bir maldan daha az tüketmek gibi düflünebiliriz. Reel faiz oran› bugünkü tüketimin maliyeti ise reel faiz oran› artt›¤›nda bugünkü tüketimin maliyeti de artacakt›r. Bu nedenle Zeynep bu dönem daha az tüketmeyi tercih edecek ve daha fazla tasarruf yapacakt›r. Bu etkiye “ikame etkisi” ad›n› veriyoruz. ‹kame etkisi reel faiz oranlar›ndaki bir art›fl halinde tüketimini azaltacakt›r.
Reel faiz oran›ndaki bir art›fl ayn› zamanda Zeynep’in gelecekteki belirli bir
miktar tüketim seviyesine bugün daha az miktar tasarruf yaparak ulaflabilmesini
mümkün hale getirir. Örne¤in reel faiz oran› %10 iken gelecek dönem T1500 de¤erinde bir sat›n alma gücüne ulaflabilmesi için Zeynep’in bu dönem yaklafl›k
T1363 tasarruf yapmas› gerekir. Reel faiz oran› %20’ye yükseldi¤inde gelecek dönem ayn› miktardaki sat›n alma gücüne ulaflabilmesi için bu dönem sadece T1250
tasarruf etmesi yeterli olacakt›r. Ayn› fleyi baflka bir bak›fl aç›s› ile de¤erlendirebiliriz. Reel faiz oran› %10 iken gelecek dönemde T1 faiz getirisi elde etmesi için bu
dönem T0,90 tasarruf yapmas› gerekirken, reel faiz oran› %20 oldu¤unda gelecek
dönem T1 faiz getirisi elde etmek için Zeynep’in sadece T0,83 tasarruf etmesi gerekecektir.
Bu nedenle reel faiz oran›n›n yükselmesi tasarruf miktar›n› azaltarak tüketim
miktar›n› art›racakt›r. Bu etkiye “gelir etkisi” ad›n› veriyoruz. Gelir etkisi reel faizdeki bir art›fl halinde tasarruflar›n azalmas›na ve tüketim harcamas›n›n artmas›na
yol açar. Görüldü¤ü gibi ikame ve gelir etkileri ters yönlere çal›flmaktad›r. Birisi tü-
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ketimi azalt›rken di¤eri art›rmaktad›r. Di¤er faktörler sabit iken reel faiz oran›ndaki bir de¤iflme sonucu tüketim miktar›nda meydana gelecek net de¤iflme ikame ve
gelir etkilerinden hangisinin daha büyük oldu¤una ba¤l›d›r. E¤er ikame etkisi daha büyük ise tüketim harcamas› azalacak, gelir etkisi daha büyük ise tüketim harcamas› artacakt›r.
‹kame etkisi borç alan bireyler ile tasarruf yapan bireyler için ayn› flekilde iflleyecektir. Her iki tür birey için de reel faiz oran›ndaki bir art›fl tüketimi azaltacak ve
tasarrufu art›racakt›r. Bununla birlikte gelir, borç alan bir bireyler için farkl› iflleyecektir. Borç alan bir birey için reel faiz oran›ndaki art›fl, ald›¤› her T1 için ödemesi gereken faiz miktar›n› art›raca¤› için, gelecek dönem servetinde bir azalma anlam›na gelecektir. Bu durum servet seviyesinin azalmas› ile ayn› etkiyi yapacak ve
tüketimi azaltarak tasarruflar› art›racakt›r.

Borç veren
(tasarruf yapan)
Borç alan

‹kame etkisi

Gelir etkisi

Net etki

tüketim azal›r,

tüketim artar,

tasarruf artar

tasarruf azal›r

tüketim azal›r

tüketim azal›r,

tüketim azal›r,

tasarruf artar

tasarruf artar

tasarruf artar

belirsiz

Reel faiz oran›

Borç alan ve tasarruf eden bireyler için reel faiz oran›ndaki bir art›fl›n etkileri
Tablo 3.2’de özetlenmifltir. Tablodan görüldü¤ü gibi borç alan bir birey için faiz
oran›ndaki art›fl›n etkisi bellidir: Cari tüketim azal›r ve tasarruf artar. Borç alan bireylerin tasarrufu negatif oldu¤u için, buradaki tasarruf art›fl› asl›nda daha az borç
al›nmas› olarak anlafl›lmal›d›r. Tasarruf yapan bir birey için ise bugünkü tüketimin
azal›p azalmayaca¤› belirsizdir. Tüketimin azal›p azalmayaca¤› gelir ve ikame etkilerinin büyüklüklerine ba¤l›d›r. Her iki etki de birbirine çok yak›n ise cari tüketim
harcamas›nda bir de¤ifliklik olmayacakt›r. ‹ktisatç›lar›n yapt›¤› araflt›rmalar tasarruf
yapan bireylerde genellikle ikame etkisinin gelir etkisinde daha büyük oldu¤unu
göstermektedir.
Özet tablodan görüldü¤ü üzere, faiz
oran›ndaki art›fl borç alan bireyleri daha az borç almaya teflvik ederken, borç
veren, yani tasarruf yapan bireyler üzeS
rindeki etkisi belirsizdir. Ekonomideki
toplam tasarruflar bireyler taraf›ndan
yap›lan tasarruflar›n toplam›ndan oluflmaktad›r. Tasarruf yapan bireyler için
ikame etkisinin daha bask›n oldu¤unu
varsayarsak, ekonomideki toplam tasarruflar ile faiz oran› aras›nda do¤ru yönlü bir iliflki öngörebiliriz. Böyle bir iliflTasarruf miktar›
ki fiekil 3.2’deki grafikte gösterilmifltir.
Bu grafikte dikey eksende reel faiz oran›, yatay eksende ise tasarruf miktar› çizilmifltir. Yüksek reel faiz oranlar›nda tasarruf miktar› artarken, düflük faiz oranlar›nda tasarruf miktar› azalmaktad›r.
Reel faiz oran› d›fl›nda tasarrufu etkileyen di¤er faktörler, örne¤in cari gelir veya servet seviyesi de¤iflti¤inde, fiekil 3.2’deki tasarruf fonksiyonu kayacakt›r. Tasarrufu etkileyen di¤er faktörler tasarruf miktar›n› art›r›yorsa, tasarruf fonksiyonu sa-

Tablo 3.2
Reel faiz oran›ndaki
bir art›fl›n bugünün
tüketimi üzerine
etkileri

fiekil 3.2
Tasarruflar ile faiz
oran› aras›ndaki
iliflki
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¤a kayacak, aksine tasarruf miktar›n› azalt›yorsa sola kayacakt›r. Bu kaymalar fiekil 3.3 ile gösterilmifltir. fieklin (a) panelinde cari gelirdeki veya servet miktar›ndaki bir artman›n etkisi görülmektedir. Cari gelir veya servetin artmas› tasarruf miktar›n› art›raca¤› için, tasarruf fonksiyonunu sa¤a kayd›racakt›r. Bu durumda tüketiciler bütün reel faiz oranlar›nda daha fazla tasarruf yapacaklard›r. Ayn› fleklin (b)
panelinde ise reel faiz d›fl›nda baflka bir faktörün tasarruf miktar›n› azaltmas› gösterilmifltir. Bu durumda tasarruf fonksiyonu sola kayacakt›r.

S1

S2

Reel faiz oran›

Tasarruf
Fonksiyonundaki
Kaymalar

Reel faiz oran›

fiekil 3.3

S2

Tasarruf miktar›
(a)

S1

Tasarruf miktar›
(b)

Keynesyen Tüketim Fonksiyonu

Toplam tüketim
harcamalar›n›n toplam
harcanabilir gelir taraf›ndan
belirlenen k›sm›na
“uyar›lm›fl tüketim
harcamalar›” veya “gelire
ba¤l› tüketim harcamalar›”
ad› verilir.
Marjinal tüketim e¤ilimi
toplam harcanabilir
gelirdeki art›fl›n ne kadarl›k
bir k›sm›n›n tüketim
harcamalar›na gitti¤ini
gösterir. Marjinal tüketim
e¤ilimi k›saca “MPC” olarak
yaz›l›r ve “c” ile gösterilir.

Cari harcanabilir gelirdeki de¤iflmelerin bireylerin tüketim kararlar›n› nas›l etkiledi¤ini yukar›da ele alm›flt›k. Buna göre cari harcanabilir gelirdeki art›fllar marjinal
tüketim e¤ilimine ba¤l› olarak bireylerin tüketim harcamalar›n› art›racakt›r. ‹ktisatç› John Maynard Keynes bu iliflkinin toplam tüketim harcamalar›nda da geçerli oldu¤u gerçe¤inden hareketle, tüketim harcamalar›n› cari harcanabilir gelir ile aç›klayan bir tüketim fonksiyonu önermifltir. Keynesyen tüketim fonksiyonu ad› verilen bu fonksiyona göre, bir ekonomideki toplam tüketim harcamalar› cari dönemin toplam harcanabilir gelirine ba¤l›d›r. Burada Keynesyen tüketim fonksiyonunu ele alaca¤›z.
Keynesyen tüketim fonksiyonu harcanabilir gelir ile tüketim harcamalar› aras›nda pozitif, yani ayn› yönde bir iliflki öngörmektedir. Toplam tüketim harcamalar›n›n cari harcanabilir gelir taraf›ndan belirlenen k›sm›na “uyar›lm›fl tüketim harcamalar›” veya “gelire ba¤l› tüketim harcamalar›” ad› verilir. Harcanabilir gelirdeki
art›fl›n tüketim harcamalar›n› ne kadar art›raca¤› ise harcanabilir gelir ile tüketim
harcamalar› aras›ndaki iliflkinin do¤as›na ba¤l›d›r. Harcanabilir gelir ile tüketim
harcamalar› aras›ndaki iliflkiyi ise daha önce gördü¤ümüz marjinal tüketim e¤ilimi
(MPC) belirlemektedir.
Ekonominin bütünü aç›s›nda bak›ld›¤›nda, marjinal tüketim e¤ilimi toplam harcanabilir gelirdeki art›fl›n ne kadarl›k bir k›sm›n›n tüketim harcamalar›na gitti¤ini
gösterir. Örne¤in harcanabilir gelirdeki her T100’lik art›fl tüketim harcamalar›n›
T75 art›r›yorsa, bu durumda marjinal tüketim e¤ilimi 0,75 olacakt›r. Di¤er bir ifade
ile elde edilen T100 ilave gelirin %75’i tüketim harcamalar›na gitmektedir. Dolay›s›yla harcanabilir gelirdeki art›fl›n tüketime ayr›lan k›sm› artarsa, marjinal tüketim
e¤ilimi de artacakt›r. Marjinal tüketim e¤iliminin 0 ile 1 aras›nda bir de¤er almas›
gerekti¤ini cari gelir ile bireylerin tüketim kararlar› aras›ndaki iliflkiyi incelerken
ele alm›flt›k. Bu koflul toplam tüketim harcamalar› için de geçerlidir.

71

3. Ünite - Milli Gelirin Bileflenleri: Tüketim, Yat›r›m ve Tasarruf

fiimdi marjinal tüketim e¤ilimini daha formel bir flekilde ifade etmeye çal›flal›m.
Öncelikle bir dönemden di¤er döneme harcanabilir gelirdeki de¤iflimi afla¤›daki
gibi ifade edelim:
∆YD=YD2–YD1

(3.14)

Yukar›daki ifadede YD1 birinci dönemin harcanabilir gelirini, YD2 ise ikinci dönemin harcanabilir gelirini ifade etmektedir. ‹kinci dönemdeki harcanabilir gelirin
birinci döneme göre artm›fl olmas› durumunda harcanabilir gelirdeki de¤iflimi ifade eden ∆YD s›f›rdan büyük, yani pozitif bir de¤er alacakt›r. ‹kinci dönemdeki harcanabilir gelirin birinci döneme göre azalmas› durumunda ise ∆YD s›f›rdan küçük,
yani negatif bir de¤er alacakt›r. Ayn› mant›kla, toplam tüketim harcamalar›ndaki
de¤iflimi afla¤›daki gibi ifade edebiliriz:
∆C=C2–C1

(3.15)

Bu ifadede de C1 birinci dönemdeki tüketim harcamalar›n›, C2 ikinci dönemdeki tüketim harcamalar›n›, ∆C ise toplam tüketim harcamalar›ndaki de¤iflimi göstermektedir. Yukar›da verilenler yard›m› ile marjinal tüketim e¤ilimini afla¤›daki gibi
yazabiliriz:
MPC =

∆C
∆YD

(3.16)

Görüldü¤ü gibi marjinal tüketim e¤ilimi tüketim harcamalar›ndaki de¤iflimin
harcanabilir gelirdeki de¤iflime oran› olarak ifade edilmektedir. Keynes, marjinal
tüketim e¤iliminin k›sa dönemde toplam gelirin düzeyine göre de¤iflmedi¤ini varsaym›flt›r. Di¤er bir ifade ile Keynes’e göre düflük harcanabilir gelir seviyelerindeki marjinal tüketim e¤ilimi ile yüksek harcanabilir gelir seviyelerindeki marjinal tüketim e¤ilimi ayn›d›r. Marjinal tüketim e¤iliminin sabit olmas›n› Tablo 3.3’de verilen bir örnek yard›m› ile aç›klayabiliriz. Bu örnekte toplam harcanabilir gelirin 500
milyar T’den 600 milyar T’ye artt›¤› bir durumda marjinal tüketim e¤iliminin 0,80
oldu¤u varsay›lm›flt›r. Yani toplam harcanabilir gelirin 100 milyar T’lik artt›¤› bir
durumda, bu art›fl›n 80 milyar T’si tüketim harcamalar›na gitmektedir. Marjinal tüketim e¤iliminin harcanabilir gelire göre de¤iflmedi¤i bir durumda, toplam harcanabilir gelirin 900 milyar T’den 1 trilyon T’ye artmas› halinde de marjinal tüketim
e¤ilimi yine 0,80 olacakt›r. Yani toplam harcanabilir gelirdeki 100 milyar T’nin yine 80 milyar T’si tüketim harcamalar›na gidecektir. Burada sabit marjinal tüketim
e¤ilimini k›saca “c” sembolü ile ifade edece¤iz.
YD1

YD2

∆YD=YD2-∆YD1

∆C

MPC
∆C/∆YD=c

T500 miyar

T600 milyar

T100 milyar

T80 milyar

0,80

T800 miyar

T900 milyar

T100 milyar

T80 milyar

0,80

Marjinal tüketim e¤ilimi bilindi¤inde, toplam harcanabilir gelirdeki bir art›fl›n ne
kadar›n›n tüketime ayr›laca¤›n› hesaplayabiliriz. Bunun için gelirdeki art›fl› marjinal
tüketim e¤ilimi ile çarpmam›z yeterlidir. Tablo 3.4’teki örnekte, toplam harcanabilir
gelirdeki 200 milyar T’lik bir art›fl›n tüketimi ne toplam tüketim harcamalar›n› ne kadar art›raca¤› gösterilmifltir. Marjinal tüketim e¤iliminin 0,75 oldu¤u bir durumda
200 milyar T’lik bir gelir art›fl› toplam tüketim harcamalar›n› 150 milyar art›racakt›r.

Tablo 3.3
Sabit Marjinal
Tüketim E¤ilimi
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k›sm›n›n
hesaplanmas›
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∆YD
T200 milyar

∆C=c∆YD

MPC=c
0,75

T150 milyar

Toplam harcanabilir gelir ya tüketime ya da tasarrufa gitmek zorundad›r. Daha
önce (3.9) ile gösterdi¤imiz bu iliflkiyi tekrar yazal›m:
YD≡C+S

(3.17)

Toplam harcanabilir gelir ile toplam tüketim harcamalar› ve toplam tasarruflar›
gösteren yukar›daki ifadeyi de¤iflimler cinsinden afla¤›daki gibi yazabiliriz:
∆YD≡∆C+∆S

Marjinal tasarruf e¤ilimi
toplam harcanabilir
gelirdeki art›fl›n ne kadarl›k
bir k›sm›n›n tasarruf
edildi¤ini gösterir. Marjinal
tasarruf e¤ilimi k›saca
“MPS” olarak yaz›l›r ve “s”
ile gösterilir.

(3.18)

Yukar›daki eflitlikte ∆YD toplam harcanabilir gelirdeki de¤iflimi, ∆C toplam tüketim harcamalar›ndaki de¤iflimi, ∆S ise toplam tasarruflardaki de¤iflimi göstermektedir. Görüldü¤ü gibi toplam harcanabilir gelirdeki de¤iflimin tamam› tüketim
ve tasarruf aras›nda bölüfltürülmüfl haldedir. Dolay›s›yla toplam harcanabilir gelirdeki bir art›fl sadece tüketim harcamalar›n› de¤il, toplam tasarruflar› da etkileyecektir.
Toplam harcanabilir gelirdeki art›fl›n ne kadarl›k k›sm›n›n tasarrufa ayr›ld›¤›
“marjinal tasarruf e¤ilimi” taraf›ndan belirlenir. Marjinal tasarruf e¤ilimi toplam
harcanabilir gelirdeki art›fl›n ne kadar›n›n tasarrufa ayr›ld›¤›n› gösterir. Örne¤in
toplam harcanabilir gelirdeki 100 milyon T’lik bir art›fl›n 20 milyon T’si tasarrufa
ayr›l›yor ise marjinal tasarruf e¤ilimi 0,20 olacakt›r. Burada marjinal tasarruf e¤ilimini k›saca “MPS” olarak yazaca¤›z ve “s” sembolü ile gösterece¤iz.
Toplam tasarruflardaki bir de¤iflimi daha önce yapt›¤›m›z gibi afla¤›daki flekilde ifade edebiliriz:
∆S≡S2–S1

(3.19)

Bu ifadede S1 birinci dönemin toplam tasarruflar›n›, S2 ikinci dönemin toplam
tasarruflar›n›, ∆S ise toplam tasarruflar›n birinci dönemden ikinci döneme ne kadar
de¤iflti¤ini göstermektedir. Toplam tasarruflarda birinci döneme göre bir art›fl söz
konusu ise ∆S pozitif olacakt›r. Buna karfl›l›k, toplam tasarruflar ikinci dönemde
birinci döneme göre azalm›flsa ∆S negatif olacakt›r. Marjinal tasarruf e¤ilimini afla¤›daki gibi yazar›z:
MPS ≡

∆S
=s
∆YD

(3.20)

Toplam harcanabilir gelirdeki art›fl›n tamam›ndan daha fazla tasarruf yap›lamayaca¤›na göre, marjinal tasarruf e¤ilimi de marjinal tüketim e¤ilimi gibi en fazla 1’e
eflit olabilir. Toplam harcanabilir gelirin tamam› tüketim veya yat›r›ma gitti¤ine göre, marjinal tasarruf e¤ilimi ile marjinal tasarruf e¤iliminin toplam›n›n 1’e eflit olmas› gerekir. Bu görebilmek için daha önce ele ald›¤›m›z ve toplam harcanabilir gelirdeki de¤iflimin toplam tüketim harcamalar› ve toplam tasarruflar aras›nda paylafl›ld›¤› eflitli¤i kullanabiliriz:
∆YD≡∆C+∆S
Bu eflitli¤in her iki taraf›n› ∆YD ile bölersek eflitlik de¤iflmeyecektir:

(3.21)
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∆YD
∆C
DS
=
+
∆YD ∆YD ∆YD

(3.22)

Yukar›daki ifadede eflitli¤in sol taraf›ndaki bölüm 1’e eflittir. Eflitli¤in sa¤ taraf›ndaki ilk terimin marjinal tüketim e¤ilimine, eflitli¤in sa¤ taraf›ndaki ikinci terim
ise marjinal tasarruf e¤ilimine eflit oldu¤unu görmekteyiz. Bu nedenle ifadeyi tekrar afla¤›daki gibi yazabiliriz:
1=MPC+MPS
1=c+s
Buna göre marjinal tasarruf e¤ilimini c=1-s fleklinde yazabilece¤imiz gibi, marjinal tasarruf e¤ilimini de s=1-c olarak yazmam›z mümkündür. Bu iliflkiyi bir örnek
yard›m› ile aç›klayal›m. Tablo 3.5’in ilk sütununda toplam harcanabilir gelirde 200
milyar T bir art›fl oldu¤u görülmektedir. Tablonun ikinci sütununda, bu art›fl›n 150
milyar T’lik k›sm›n›n tüketim harcamalar›na gitti¤i görülmektedir. Yani toplam tüketim harcamalar›ndaki art›fl 150 milyar T olmufltur. Artan harcanabilir gelirin tüketime ayr›lan k›sm›ndan sonra artakalan k›s›m 50 milyar T’dir. Do¤al olarak bu 50
milyar T tasarrufa gidecektir. Toplam tasarruflardaki art›fl 50 milyar T’dir. Tablonun
4. ve 5. sütununda s›ras›yla marjinal tüketim e¤ilimi ve marjinal tasarruf e¤ilimi hesaplanm›flt›r. Buna göre marjinal tüketim e¤ilimi 0,75, marjinal tasarruf e¤ilimi ise
0,25 olacakt›r. Tablonun son sütununda görüldü¤ü gibi, marjinal tüketim e¤ilimi ve
marjinal tasarruf e¤iliminin toplam› 1’e eflittir. Buradan anlafl›laca¤› üzere, herhangi
bir sebepten dolay› marjinal tüketim e¤ilimindeki bir art›fl, marjinal tasarruf e¤ilimindeki bir azal›fl anlam›na gelecektir. Örne¤in marjinal tüketim e¤ilimi 0,75’ten
SIRAdüflecektir.
S‹ZDE
0,80’e yükseldi¤inde, marjinal tasarruf e¤ilimi de 0,25’ten 0,20’ye
∆YD

∆C

∆S

T200 milyar

T150 milyar

T50 milyar

c=

∆C
∆YD

0,75

∆S
s = D Ü fi Ü N E L ‹ M c+s
∆YD
0,25S O R U

1

SIRA S‹ZDE

Tablo 3.5
Toplam harcanabilir
D Ü fi Ü N E L ‹ M
gelirdeki art›fl›n
tüketim ve tasarrufa
etkisi
S O R U

Marjinal tasarruf e¤ilimi ve marjinal tasarruf e¤iliminin toplam› 1’e eflittir:
D ‹ K K A T1=c+s. Marjinal tüketim e¤ilimindeki bir art›fl, marjinal tasarruf e¤iliminde bir azalma anlam›na gelir.
SIRA S‹ZDE

N N

Bireylerin elde etti¤i toplam gelirin ne kadar›n›n tüketim harcamalar›na gidece¤ininin ortalama tüketim e¤ilimi taraf›ndan belirlendi¤ini daha önce görmüfltük.
Ortalama tüketim e¤ilimini, marjinal tüketim e¤ilimi gibi toplam
tüketim harcamaAMAÇLARIMIZ
lar›na da uygulayabiliriz. Bir ekonomideki ortalama tüketim e¤ilimi bir dönemde
yarat›lan toplam gelirin ne kadar›n›n tüketim harcamalar›na gitti¤ini gösterir. OrtaK ‹ Tcari
A Pharcanabilir
lama tüketim e¤ilimini gelirin tüketime ayr›lan miktar›n› toplam
gelire bölerek bulabiliriz:
C
APC ≡
(3.23)
TELEV‹ZYON
YD
Toplam gelirin en fazla tamam› tüketime ayr›labilece¤i için ortalama tüketim
e¤ilimi 0 ile 1 aras›nda bir de¤er alacakt›r. Toplam gelirin tasarrufa giden k›sm› ise
ortalama tasarruf e¤ilimi (APS) taraf›ndan belirlenir. Ortalama
‹ N tasarruf
T E R N E T e¤ilimi de
ortalama tüketim e¤ilimi gibi 0 ile 1 aras›nda bir de¤er alacakt›r. Ayr›ca ortalama
tüketim e¤ilimi ile ortalama tasarruf e¤iliminin toplam› 1’e eflit olacakt›r:
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APC+APS=1. Ortalama tasarruf e¤ilimi toplam tasarruflar›n toplam harcanabilir gelire bölünmesi ile elde edilir:
S
(3.24)
APS ≡
YD

Otonom Tüketim Harcamalar›

Toplam tüketim
harcamalar›n›n harcanabilir
gelir d›fl›ndaki faktörler
taraf›ndan belirlenen
k›sm›na otonom tüketim
harcamalar› ad› verilir.

Tüketim harcamalar›n› belirleyen tek faktörün harcanabilir olmad›¤›n› daha önce
görmüfltük. Faiz oranlar›ndaki de¤iflikliklerin, servet seviyesindeki de¤iflikliklerin
ve gelir ile ilgili beklentilerin tüketim harcamalar›nda etkili oldu¤unu biliyoruz.
Bunlara ek olarak ekonomideki belirsizlikler ve tüketicilerin zevk ve tercihlerindeki de¤ifliklikler de tüketim harcamalar›n› da etkileyebilecektir. Örne¤in siyasal istikrars›zl›klar›n hanehalklar›n›n ihtiyat amac›yla yapt›klar› tasarruflar› art›r›p, tüketim harcamalar›n› azaltabilece¤ini biliyoruz. Ayn› flekilde ekonomik krizlerin iflsizli¤i art›rarak insanlar›n iflsiz kalma ihtimaline karfl› harcamalar›n› azaltt›¤› da bilinmektedir. Ekolojik bilincin geliflmesi ile otomobil kullan›m›n›n azalmas› durumunda, tüketim harcamalar›nda bir azalma görülecektir. Böyle bir durum insanlar›n
zevk ve tercihlerindeki bir de¤iflmeyi yans›t›r. Keynes, toplam harcamalar›n harcanabilir gelir d›fl›ndaki bütün bu faktörler taraf›ndan belirlenen k›sm›n› “otonom tüketim harcamalar›” olarak kabul etmifltir. Dolay›s›yla otonom tüketim harcamalar›n›, toplam tüketim harcamalar›n›n harcanabilir gelire ba¤l› olmayan k›sm› olarak
tan›mlayabiliriz. Keynes k›sa dönemde otonom harcamalar›n de¤iflmeyece¤ini öne
sürmüfltür. Burada otonom tüketim harcamalar›n› C sembolüyle gösterece¤iz.

Tüketim Fonksiyonu
fiimdi yukar›da aç›klad›¤›m›z otonom tüketim harcamalar› ve gelire ba¤l› tüketim
harcamalar›n› matematiksel bir denklem olarak yazmaya çal›flal›m.
C= C +cYD
(3.25)

fiekil 3.4
Keynesyen Tüketim
Fonksiyonu

Bu fonksiyon Keynesyen tüketim fonksiyonu olarak adland›r›l›r. Böyle bir fonksiyonun grafi¤i tüketim-harcanabilir gelir ekseninde pozitif e¤imli bir do¤ru olarak
çizilir. Bu do¤runun sabit terimi C , e¤imi ise c dir. Böyle bir tüketim fonksiyonu
fiekil 3.4 ile gösterilmifltir.
fiekil 3.4 ile verilen tüketim fonksiyonunda, otonom tüketim harcamalar› de¤iflti¤inde tüketim fonksiyonu paralel olarak kayacakt›r. Örne¤in otonom tüketim
harcamalar›nda bir art›fl oldu¤unda tüketim fonksiyonu yukar› kayacakt›r. Bu durum fiekil 3.5’te (a) grafi¤inde gösterilmifltir. Tüketim do¤rusunun
C
e¤imi de¤iflmeden yukar›ya kayd›_
¤›na dikkat ediniz. Marjinal tükeC=C+cYD
B
tim e¤ilimi c de¤iflti¤inde ise tükeC2
tim fonksiyonunun e¤imi de¤ifleA
cektir. Örne¤in marjinal tüketim
C1
e¤iliminin artmas› durumunda tü_
ketim do¤rusu dikleflecektir. Bu
C
durum fiekil 3.5’in (b) grafi¤inde
gösterilmifltir. Bu grafikte otonom
harcamalarda bir de¤ifliklik olmad›¤› için do¤ru tüketim eksenini yi0
YD1
YD2
YD
ne ayn› yerden kesmektedir.
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fiekil 3.5
C

_
C=C2+cYD

_
C=C+c2YD
_
C=C+c1YD

C
_
C=C1+cYD

_
C2
_
C1

Tüketim
fonksiyonundaki
kaymalar

_
C

0
(a)

YD

0
(b)

YD

YATIRIM
Yat›r›mdan bahsedildi¤inde iktisatç›lar›n d›fl›nda herkesin akl›na büyük olas›l›kla
hisse senedi, bono veya gayrimenkul sat›n almak gelir. ‹ktisatç›lar için bunlar›n
hiçbiri yat›r›m kapsam›na girmez. Hisse senedi, hazine bonosu veya gayrimenkul
al›flverifli asl›nda var olan varl›klar›n el de¤ifltirmesinden baflka bir fley de¤ildir. Yat›r›m ise üretim kapasitesinin art›r›lmas›na yönelik harcamalard›r.
‹ktisatç›lar için yat›r›m harcamalar›, bir dönem içerisinde sermaye mallar› olarak adland›r›lan bina, makine ve teçhizat harcamalar› ile firmalar›n ürün stoklar›nda meydana gelen art›fllardan oluflmaktad›r. Sabit sermaye stokunun en önemli
k›sm›n› oluflturan binalar, konutlar ve konut d›fl› yap›lar olarak iki gruba ayr›l›r.
Fabrika, ofis, dükkan vb. binalar ile depo, antrepo, silo gibi yap›la konut d›fl› bina
kategorisine girerler. Yeni konut ve konut d›fl› bina inflaatlar› yat›r›m harcamalar›
içerisinde de¤erlendirilirken, daha önceki y›llarda yap›lm›fl bir binan›n sat›larak el
de¤ifltirmesi yat›r›m harcamas› olarak kabul edilmez.
Yat›r›m harcamalar› makroiktisat aç›s›ndan iki nedenle önemlidir:
1. Yat›r›m harcamalar› toplam harcamalar›n tüketim harcamalar›ndan sonra
ikinci en büyük bileflenidir. Ayr›ca yat›r›m harcamalar› toplam harcamalar
aras›nda en fazla inifl-ç›k›fl yaflayan bileflendir. Bu nedenle yat›r›m harcamalar›ndaki dalgalanmalar, yani bir dönemden di¤er döneme gerçekleflen de¤iflimler GSYH’de önemli inifl ç›k›fllara neden olmaktad›r. Bu aç›dan yat›r›m
harcamalar›n›n belirleyicilerini anlamak önem tafl›r.
2. Yat›r›mlar bina, makine ve teçhizattan oluflan sermaye stokunu art›rd›¤› için
ekonominin üretim kapasitesini art›r›rlar. Bu nedenle yat›r›mlar uzun dönemli ekonomik büyümenin itici gücüdür diyebiliriz.

Konutlar, konut d›fl› binalar,
makine ve teçhizat sermaye
mallar› olarak
adland›r›l›rlar. Sermaye
mallar›n›n özelli¤i di¤er mal
ve hizmetlerin üretiminde
kullan›lan dayan›kl› mallar
olmalar›d›r.
Yat›r›m harcamalar›: Konut
ve konut d›fl› bina inflaatlar›;
makine ve teçhizat al›mlar›;
firmalar›n ürün
stoklar›ndaki art›fllar.
Üretimde kullan›labilecek
durumda olan her türlü
bina, makine, teçhizat
ekonomideki sabit sermaye
stokunu oluflturur.

Net Yat›r›mlar ve Sermaye Stoku
‹ktisatç›lar sermaye stokunu geleneksel olarak “K” harfi ile gösterirler. Bir y›ldan
di¤er y›la sermaye stokundaki de¤iflimi afla¤›daki gibi gösterebiliriz:
∆K=K2–K1

(3.26)

Bu ifadede K1 birinci y›l›n bafl›ndaki sermaye stokunu, K2 ikinci y›l›n bafl›ndaki sermaye stokunu, ∆K ise sermaye stokundaki de¤iflimi göstermektedir. E¤er sermaye stoku birinci y›ldan ikinci y›la art›fl göstermifl ise ∆K >0 olacakt›r. Sermaye
stokundaki bu art›fl birinci dönemde yap›lan net yat›r›mlar› ifade eder.

Bir dönemden di¤erine
sermaye stokundaki art›fl
net yat›r›mlar olarak
adland›r›l›r.
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Üretim sürecinde kullan›lan sermaye mallar› zaman içerisinde afl›n›r, bozulur,
kullan›lamaz hale gelirler. Örne¤in binalar her geçen y›l eskirler ve bir zaman sonra kullan›lamaz hâle gelirler. Kullan›lamaz hale gelen konut ve ticari amaçl› binalar›n yerine yenilerinin yap›lmas› gerekir. Ayn› flekilde, üretimde kullan›lan aletler
ve makineler belli bir kullan›m zaman›ndan sonra s›k s›k ar›za yapmaya bafllarlar
ve verimleri azal›r. Bu makinelerin de yerine yenilerinin konmas› gerekir. Dönem
içerisinde yap›lan yat›r›mlar›n bir k›sm› bütün bu afl›nmalar› telafi etmek için yap›l›r. Sermaye stokunun fiziksel veya teknolojik olarak eskimesi veya kullan›lamaz
hale geldi¤i için yenilenmesi gereken k›sm›n› amortisman olarak adland›r›yoruz.
Afl›nan sermaye miktar›n› yerine koymak için yap›lan yat›r›mlara ise amortisman
yat›r›mlar› veya yenileme yat›r›mlar› ad›n› veriyoruz.
Mevcut sermaye miktar›n› muhafaza etmek için gerekli amortisman yat›r›m›n›n
miktar›, sermaye stokunun y›l içerisindeki afl›nan miktar›n›n sermaye stoku içerisindeki oran› afl›nma oran› veya amortisman oran› olarak adland›r›l›r. Amortisman
oran›n› “d” ile gösterirsek bir y›l içerisinde sermaye stokunun dK kadar› afl›nacak
ve yenilenmesi gerekecektir. Di¤er bir ifade ile amortisman yat›r›mlar› dK kadar
olacakt›r. Amortisman yat›r›mlar› sermaye stokunun azalmas›n› önlemek, yani
mevcut miktar›n› muhafaza etmek için yap›lmas› gereken en az yat›r›m miktar›n›
oluflturmaktad›r. E¤er yap›lan yat›r›mlar amortisman yat›r›mlar›ndan daha az ise
sermaye stoku azalacakt›r. Amortisman oran› sermaye mallar›n›n ortalama kullan›m ömrünü yans›t›r. Örne¤in sermaye mallar›n›n ortalama kullan›m ömrü 25 y›l
ise ve her y›l eflit oranda afl›nd›¤›n› varsayarsak, bir birim sermayenin y›ll›k afl›nma
oran› d=1/25=0,04 veya %4 olacakt›r.
Yat›r›m harcamalar› net yat›r›mlar ile amortisman yat›r›mlar›n›n toplam›ndan
oluflur. Yat›r›m harcamalar›n› “I” ile gösterirsek, bir y›l içerisinde yap›lan toplam
yat›r›m harcamalar›n›
SIRA S‹ZDE afla¤›daki gibi ifade edebiliriz:
I=∆K+dK
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(3.27)

D Ü fi Ü N E L ‹ M

Yukar›daki eflitlikte ∆K bir y›l içerisinde sermaye stokunda meydana gelen art›fl›, yani net yat›r›mlar› ifade etmektedir. dK ise yenileme veya amortisman yat›r›mS O R U
lar›n› göstermektedir.
Sadece yeni bina
için yap›lan harcamalar yat›r›m harcamas› kapsam›nda de¤erD ‹ K Kinflaatlar›
AT
lendirilir. Önceki dönemlerde yap›lm›fl binalar›n sat›n al›nmas› için yap›lan harcamalar
yat›r›m harcamas› kapsam›nda de¤ildir. Çünkü bu zaten üretilmifl olan bir sermaye mal›SIRA S‹ZDE
n›n el de¤ifltirmesinden ibarettir.

N N

Firmalar›n
Yat›r›m Kararlar›
AMAÇLARIMIZ

Yat›r›m harcamalar›n›n tan›m›ndan, yat›r›mlar›n firmalar taraf›ndan yap›ld›¤› sonucu ç›kmaktad›r. Dolay›s›yla yat›r›m harcamalar›n› belirleyen faktörleri anlamak için
K ‹ T Ayat›r›m
P
firmalar›n neden
yapt›klar› sorusu üzerinde durmal›y›z. Bir firma aç›s›ndan
yat›r›m harcamalar›, gelecekteki üretim kapasitesini art›rmak amac›yla bugünden
yap›lan harcamalard›r. Firmalar gelecek dönemlerde ürünlerine olan talebin artaca¤›n› bekliyorlar
T E L E V ‹ Z Yise
O N üretim kapasitelerini artacak olan talebi karfl›layabilecek düzeye ç›karmak için yat›r›m harcamalar› yaparlar. Bu harcamalar yeni bina inflaatlar› ve yeni makine ve teçhizat al›mlar› fleklinde gerçekleflir. Firmalar›n yat›r›m kararlar›nda en önemli iki faktör sermayenin maliyeti ve yat›r›m›n getirisi ile ilgili bek‹NTERNET
lentileridir.
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Beklenen Kârl›l›k
Firmalar›n yeni yat›r›mlar yapmas›n›n amac› kâr elde etmektir. Bir yat›r›mdan kâr
elde edilece¤i düflünülüyorsa o yat›r›m projesi gerçeklefltirilebilir. Yat›r›m projelerinin kârl›l›k oran› artt›kça yat›r›m›n gerçekleflme olas›l›¤› artacakt›r. Yap›lan bir
yat›r›m›n getirisi o yat›r›m yap›ld›ktan sonra elde edilecek kârd›r. Kâr ise hat›rlayaca¤›n›z gibi has›lat ile maliyet aras›ndaki farkt›r. Firmalar yat›r›m kararlar›n› verirken yat›r›m›n kârl›l›¤›n› göz önünde bulundururlar. Bununla birlikte yap›lan bir
yat›r›mdan elde edilecek kâr yat›r›m›n yap›lmas›ndan daha sonra elde edilecektir.
Dolay›s›yla burada gelecekte elde edilecek bir getiriden bahsediyoruz. Bu getiriyi belirleyecek olan ise gelecekte elde edilecek has›lat ile yat›r›m için katlan›lacak
maliyetlerdir.
Bir ekmek f›r›n›n› ele alal›m. F›r›n sahibi yeni bir elektrikli f›r›n alarak ekmek
üretme kapasitesini art›rmay› düflünmektedir. Bu bir yat›r›m projesidir. Ekmek f›r›n› yeni bir makine alarak, kulland›¤› sermaye miktar›n› art›racakt›r. Bu projenin hayata geçebilmesi için f›r›n sahibinin projenin kârl› oldu¤una karar vermesi gerekir.
Yeni bir elektrikli f›r›n için gerekli maliyete katlan›ld›ktan sonra daha fazla ekmek
üretilece¤i için f›r›n›n has›lat› artacakt›r. Fakat has›lattaki bu art›fl ekmek talebine
ba¤l›d›r. Yeterince talep olmad›¤›nda ekmekler sat›lmayacak ve hâs›lat artmayacakt›r. Bu noktada yat›r›ma karar verecek olan f›r›n sahibinin gelecekteki ekmek
talebi ile ilgili beklentileri önemli hale gelmektedir. E¤er ekmek talebinde bir art›fl
olmas›n› bekliyorsa, bu durumda yat›r›m projesini gerçeklefltirecektir.
Di¤er faktörler sabit kalmak kofluluyla, firmalar talepte bir art›fl bekliyorlarsa
yeni yat›r›m projelerini hayata geçireceklerdir. E¤er talepte bir azalma olaca¤›n›
düflünüyorlarsa, bu durumda yat›r›m projelerini iptal edecekler ve daha az yat›r›m
harcamas› yapacaklard›r.
Talep ile ilgili beklentilerin nas›l oluflturuldu¤unu daha iyi anlayabilmek için
küçük bir fotokopi dükkân›n› ele alal›m. Temel faaliyeti ö¤renciler için ders notlar›n›n fotokopilerini çekmek ve tezleri ço¤altmak olan bu firman›n sahibi gelecekte fotokopi talebinin artaca¤›n› beklemektedir. Bu nedenle yeni bir fotokopi makinesi almay› planlamaktad›r. Yeni bir fotokopi makinesinin al›nmas› bir yat›r›m harcamas›d›r. Yeni bir fotokopi makinesi al›nmas› firman›n kulland›¤› sermaye miktar›n›n artmas› anlam›na gelir. Bu flekilde daha fazla fotokopi çekebilecek ve has›lat›n›, dolay›s›yla kâr›n› art›rmas› mümkün olabilecektir. fiimdi firma sahibinin tablet
bilgisayarlar›n yayg›nlaflmas›n›n fotokopiye olan ihtiyac› azaltaca¤›n› düflündü¤ünü varsayal›m. Bu durumda firma sahibi büyük olas›l›kla yeni fotokopi makinesi
almaktan vazgeçecektir. Ayn› karar verme süreci daha büyük ölçekli firmalar için
de geçerlidir. Bir otomobil firmas›n› ele alal›m. Daha fazla ülkeye otomobil ihracat› yapmay› bekleyen otomobil firmas› ilave bir fabrika binas› infla etmek ve yeni
makineler almak isteyecektir. Buna karfl›l›k firman›n ihracat yapt›¤› ülkelerde ekonomik kriz ihtimalinin ortaya ç›kmas› firma yöneticilerinin talepte bir azalma olaca¤›n› düflünmesine yol açabilir. Talep konusunda ortaya ç›kan bu olumsuz beklenti, büyük olas›l›kla yeni bir otomobil fabrikas› kurulmas› projesinin iptal edilmesine yol açacakt›r.
Görüldü¤ü gibi talep ile ilgili olumlu, yani talebin artaca¤› yönündeki beklentiler yat›r›m firmalar› yeni yat›r›m projelerini hayata geçirmelerine neden olurken,
talep ile ilgili olumsuz, yani talebin azalaca¤› yönündeki beklentiler yeni yat›r›m
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projelerinin iptal edilmesine neden olacakt›r. Bunun nedeni talepteki art›fl›n yat›r›m›n has›lat›n›, dolay›s›yla kâr›n› art›raca¤› gerçe¤idir.
Ekonomideki firmalar›n büyük bir k›sm›n›n benzer beklentilere sahip olmalar›
halinde toplam harcamalar beklentilerin yönüne göre artacak veya azalacakt›r. Örne¤in ekonomik daralma beklentilerinin yükseldi¤i dönemlerde firmalar yat›r›m
harcamalar›n› azaltacaklard›r. Ekonominin geniflleme dönemine girece¤i konusundaki beklentilerin yükselmesi ise yeni yat›r›m projelerinin gerçeklefltirilmesine ve
yat›r›m harcamalar›n›n artmas›na neden olacakt›r.

Sermayenin Maliyeti ve Yat›r›m

Firmalar›n sermaye mallar›
alabilmek ihtiyaç duyduklar›
paraya finansal sermaye
ad› verilir.
Bir yat›r›m›n maliyeti
sermaye mallar›n›n maliyeti
ile finansal sermayenin
maliyetinden oluflur.
Sermaye mallar›n›n
maliyeti bu mallar›n
fiyatlar› taraf›ndan
belirlenir. Finansal
sermayenin maliyeti ise faiz
oran›d›r.

Yat›r›mlar› etkileyen bir di¤er önemli unsur da yat›r›m›n maliyetidir. Bir firman›n
sermaye mal› alabilmesi için paraya ihtiyac› vard›r. ‹htiyaç duyulan bu paraya finansal sermaye ad›n› veriyoruz. ‹htiyaç duyulan finansal sermaye borç al›narak
sa¤lanacakt›r. Borç alman›n maliyeti ise faiz oran›d›r. Firmalar finansal sermayeyi
kendi öz kaynaklar›ndan da sa¤layabilirler. Örne¤in yukar›da ele ald›¤›m›z f›r›n›n
sahibi, yeni elektrikli f›r›n› almak için gerekli finansal sermayeyi kendi birikimlerinden sa¤layabilir. Böyle bir durumda bu finansal sermayenin bir alternatif maliyeti söz konusudur. F›r›n sahibi bu para ile yeni bir elektrikli f›r›n almak yerine, bir
bankaya yat›rarak veya hazine bonosu alarak faiz getirisi elde edebilir. F›r›n sahibinin bu para ile bir elektrikli f›r›n alarak vazgeçti¤i faiz getirisi elindeki finansal
sermayeyi elektrikli f›r›n almak için kullanmas›n›n alternatif maliyetidir. Finansal
sermayenin maliyeti sermaye maliyetlerinin önemli bir unsurudur. Bu nedenle finansal sermayenin maliyetini ifade eden faiz oranlar›ndaki de¤ifliklikler yat›r›m
maliyetlerini etkileyerek yat›r›m projesinin kârl›l›¤›n› etkileyecektir. Bütün bunlardan sonra yat›r›m› maliyetini afla¤›daki gibi ifade edebiliriz:
Yat›r›m›n Maliyeti = Sermaye mallar›n›n maliyeti + Finansal sermayenin maliyeti

Yat›r›mlar ile faiz
oran› aras›nda
iliflki

Bu formülde geçen “finansal sermayenin maliyeti” faiz oran›d›r. Faiz
oran› artt›¤›nda yat›r›mlar›n maliyeti de
artacakt›r. Yat›r›mlar›n maliyeti artt›¤›nda kârl›l›klar› azal›r ve firmalar yat›r›m yapmaktan vazgeçerler. Faiz oran› düfltü¤ünde ise yat›r›mlar›n maliyeti azalaca¤› için yat›r›m projelerinin
kârl›l›¤› artacak ve firmalar yat›r›mlar›I
n› art›racaklard›r. Bu durumda faiz oran› ile yat›r›mlar aras›nda ters yönlü bir
Yat›r›mlar
iliflkiden söz edebiliriz. Bu iliflkiyi bir
grafik yard›m› ile görelim. fiekil 3.6’da
yat›r›mlarla faiz oran› aras›ndaki iliflki
gösterilmifltir. Grafi¤in dikey ekseninde faiz oran› yatay ekseninde ise yat›r›m miktar› vard›r. Yüksek faiz oranlar›nda yat›r›m›n maliyeti artaca¤› için firmalar daha az
yat›r›m yapacaklard›r. Düflük faiz oranlar›nda ise yat›r›m›n maliyeti azald›¤› için yat›r›mlar daha karl› hale gelecek ve firmalar daha fazla yat›r›m yapacaklard›r.
Reel faiz oran›

fiekil 3.6
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Yat›r›m
fonksiyonundaki
kaymalar

Reel faiz oran›

Reel faiz oran›

fiekil 3.7

I1

I2

I2

Yat›r›m

(a)

(b)

I1
Yat›r›m

Yat›r›mlar› etkilen faiz oran› d›fl›ndaki faktörlerde bir de¤ifliklik oldu¤unda, fiekil 3.7 ile verilen fonksiyon kayacakt›r. Örne¤in yat›r›mc›lar›n gelecekle ilgili beklentileri olumlu oldu¤unda her bir faiz oran›nda daha fazla yat›r›m yapacaklar› için,
yat›r›m fonksiyonu sa¤a kayacakt›r. Yat›r›mc›lar›n gelecekteki talep ile ilgili beklentileri olumsuza dönüfltü¤ünde ise her bir faiz oran›nda daha az yat›r›m yapacaklar› için fonksiyon sola kayacakt›r. Yat›r›m fonksiyonundaki bu kaymalar fiekil 3.7
ile gösterilmifltir. fieklin (a) panelinde yat›r›m fonksiyonunun sa¤a kaymas›, (b) panelinde ise yat›r›m fonksiyonunun sola kaymas› gösterilmifltir.

Net Bugünkü De¤er ve Yat›r›m Projelerinin
De¤erlendirilmesi
Yat›r›m projelerinin kabul edilmesi için kârl›l›klar›n›n de¤erlendirilmesi gerekir.
Burada önemli bir problem yat›r›m›n gerçekleflmesinin ve has›lattaki art›fl›n zaman
almas›d›r. Yat›r›m harcamas› bu dönem gerçekleflmesine ra¤men yat›r›m projesinin
getirisi gelecek dönemlerde elde edilecektir. Dolay›s›yla bugün yap›lan bir harcama ile gelecekte ortaya ç›kacak bir getirinin karfl›laflt›r›lmas› gerekmektedir.
Gelecekte elde edilecek bir getirinin bugünkü de¤erini hesaplayabilmek için
“net bugünkü de¤er” kavram›ndan yararlanaca¤›z. Bir yat›r›m projesinin net bugünkü de¤eri afla¤›daki formül yard›m› ile hesaplan›r:

NPV =

R1 − E2
(1 + i )

+

R2 − E2
(1 + i )

2

+

R3 − E
(1 + i )

3

3

+L+

Rn − En
(1 + i )

n

(3.28)

Yukar›daki formülde NPV net bugünkü de¤eri, R1, R2, R3, ..., n her dönem elde edilecek has›lat› veya nakit giriflini, E1, E2, E3, ..., n ise her dönem gerçekleflen
harcamalar› veya nakit ç›k›fl›n› göstermektedir. Formüldeki i ise indirgeme faktörü
olarak adland›r›l›r. ‹ndirgeme faktörü gelecekteki de¤erleri bugünkü de¤erlere indirgemek için kullan›lan orand›r. Genellikle bu indirgeme faktörü olarak nominal
faiz kullan›l›r.
Bir yat›r›m projesinin kabul edilecek hayata geçirilmesi için kârl› olmas› gerekir. Di¤er bir ifade ile projenin getirisinin maliyetinden daha fazla olmas› gerekir.
Bir projenin kârl› olabilmesi için projenin net bugünkü de¤eri pozitif olmal›d›r.
Dolay›s›yla e¤er NPV>0 ise proje kabul edilir ve gerçeklefltirilir, NPV<0 ise proje
reddedilir ve yat›r›m gerçekleflmez.

80

‹ktisada Girifl-II

Net bugünkü de¤er kullan›larak bir yat›r›m projesinin kabul veya reddedilmesini bir örnek yard›m› ile aç›klamaya çal›flal›m. Bunun için Tablo 3.6’da verilen yat›r›m projesinin net bugünkü de¤erini hesaplamaya çal›flal›m.
Tablo 3.6
Örnek bir yat›r›m
projesinin has›lat ve
harcama tablosu

R (has›lat)
Birinci y›l

E (harcama)

Net nakit ak›fl›
(R-E)

NPV
(i=0,12)

T0

T200

T200

T190.48

‹kinci y›l

T100

T0

T100

T90.70

Üçüncü y›l

T180

T0

T180

T155.49

Toplam

T280

T200

T80

T55.72

Tablo 3.6’n›n ikinci sütununda projeden elde edilecek has›lat tahmini verilmifltir. Dikkat ediniz, bu de¤erler gelecekteki nakit ak›fl›n› gösterdi¤i için sadece birer
tahmindir. Bu tahminler gelecekle ilgili beklentiler taraf›ndan flekillenir. ‹kinci ve
üçüncü y›llardaki beklenen talep artt›kça tahmin edilecek R de¤erleri artacak, aksi halde azalacakt›r. Tablonun üçüncü sütununda projeyi gerçeklefltirmek için yap›lmas› gereken harcamalar verilmifltir. Görüldü¤ü gibi harcamalar›n tamam› ilk y›l
yap›lmaktad›r. Tablonun son sütununda ise her y›l için net bugünkü de¤erler verilmifltir. Bizim için önemli olan tablonun son sütununun son sat›r›ndaki de¤erdir.
Bu de¤er projenin net bugünkü de¤erini göstermektedir. Tablo 3.6’deki de¤erleri
kullanarak, net bugünkü de¤er formülünü yazal›m:
NPV =

0 − 200
100 − 0
180 − 0
+
+
= 55, 72
(1 + 0, 05) (1+ 0, 05)2 (1 + 0, 05)3

(3.29)

Net bugünkü de¤er NPV=55,72>0 oldu¤u için proje kârl› bir projedir ve kabul
edilir.
Dikkat edilirse net bugünkü de¤er üç önemli de¤iflkene ba¤l›d›r. Bunlar beklenen has›lat veya nakit girifli, sermaye maliyetlerine ba¤l› olan harcamalar veya nakit ç›k›fl› ve faiz oran› ile ifade edilen indirgeme oran›d›r. Harcamalardaki ve faiz
oran›ndaki art›fllar net bugünkü de¤eri azalt›rken, beklenen has›lattaki art›fllar net
bugünkü de¤eri art›rarak projenin kabul edilme olas›l›¤›n› yükseltecektir.
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

2

Bir firma T120,000
maliyeti olan yeni bir ifl makinesi almay› planlamaktad›r. Firma yöneSIRA S‹ZDE
ticisinin tahminlerine göre 5 y›l kullan›m ömrü olan bu makine 5 y›l boyunca her y›l toplam has›latta T30,000 art›fl meydana getirecektir. Her y›l makinenin T3,000 civar›nda bir
D Ü fi Üolmaktad›r.
NEL‹M
bak›m maliyeti
Kullan›m ömrü bitti¤inde makineyi T10,000’ye hurda olarak
satmak mümkün olacakt›r. Faiz oran›n›n s›ras›yla %10 ve %12 oldu¤u durumlarda bu yat›r›m projesinin
S O kabul
R U edilebilirli¤ini tespit ediniz.

ÖDÜNÇ VER‹LEB‹L‹R FONLAR P‹YASASI
D‹KKAT

Bu bölümün gelir-harcama özdeflli¤inden hareket ederek ile verilen tasarruf-yat›r›m eflitli¤ine ulaflm›flt›k:

N N
S=I

SIRA S‹ZDE

(3.30)

Bu ifadenin
bir özdefllik oldu¤unu hat›rlayal›m. Bu nedenle ekonomide toplam
AMAÇLARIMIZ
tasarruflar her zaman yat›r›m harcamalar›na eflit olacakt›r. Burada bu eflitli¤i sa¤layan mekanizmay› inceleyece¤iz. Bu mekanizman›n ad› “ödünç verilebilir fonlar
piyasas›”d›r.
K Ödünç
‹ T A P verilebilir fonlar piyasas› bankalarda ve di¤er kredi veren kurulufllardaki, firmalara kredi olarak verilebilecek durumda olan fonlar ile firmalar›n

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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Reel faiz oran›

bu fonlara olan talebini ifade eder. Söz konusu fonlar hanehalklar›n›n tasarruflar›ndan oluflmaktad›r. Di¤er bir ifade ile ödünç verilebilir fon arz› hanehalklar›n›n
tasarruflar›ndan oluflmaktad›r. Ödünç verilebilir fonlara olan talep ise firmalar›n
yat›r›m amac›yla talep ettikleri fonlardan oluflmaktad›r. Ödünç verilebilir fonlar piyasas›n› reel faiz oran›n›n ödünç verilebilir fon arz› ve talebi taraf›ndan belirlendi¤i bir piyasad›r.
Daha önce tasarruflar›n reel faiz oran› ile ayn› yönde de¤iflti¤ini, yat›r›mlar›n ise
ters yönde de¤iflti¤ini görmüfltük. fiekil 3.2 ve 3.5 ile verilen tasarruf ve yat›r›m› ayn› grafik üzerinde gösterirsek, ödünç verilebilir fonlar piyasas›n› elde ederiz. fiekil
3.7 ödünç verilebilir fonlar piyasas›n› göstermektedir. Ödünç verilebilir fon arz› ile
talebinin eflit oldu¤u nokta piyasadaki reel faiz oran›n› verecektir. Bu faiz oran›nda ekonomideki toplam tasarruflar yat›r›mlara eflit olacakt›r. r* faiz oran›n›n d›fl›ndaki herhangi bir faiz oran›nda fon arz› fazlas› veya fon talebi fazlas› ortaya
ç›kacakt›r. Böyle bir durum sürdürülebilir de¤ildir. Fon arz› fazlas› oldu¤unda reel faiz oran› r* seviyesine geS
lene kadar düflecek, fon talebi fazlas›
Fon fazlas›
oldu¤unda ise reel faiz oran› r* seviyesine gelene kadar yükselecektir.
E
r*
fiekil 3.8’deki r1 faiz oran›nda bir
fon fazlas› söz konusudur. Hanehalklar› bu reel faiz oran›nda firmalar›n taI
lep ettikleri fondan daha fazla tasarruf
yapmaktad›rlar. Hanehaklar›n›n tasarruflar› S1 seviyesindedir. Firmalar için
Yat›r›mlar
S=I
Tasarruflar
ise bu yüksek bir faiz oran›d›r. Bu nedenle daha az firma yat›r›m yapmak
istemektedir. Dolay›s›yla firmalar›n fon
talebi I1 seviyesindedir. Ellerindeki at›l fonlar› azaltmak isteyen kredi kurulufllar›
faiz oran›n› düflüreceklerdir. Nihayet reel faiz oran› denge seviyesi olan r* seviyesine kadar düflecektir. Reel faiz oran› düflerken hanehalklar› tasarruflar›n› azaltacak, firmalar ise fon taleplerini art›racaklard›r. r* seviyesinde tasarruflar yat›r›mlara
eflit olacakt›r.
Baz› iktisatç›lar devletin yapt›¤› harcamalar›n toplanan vergileri aflan
k›sm›n›n
SIRA
S‹ZDE borçlanma
ile finanse edilmesinin özel sektörün yat›r›m harcamalar›n› d›fllayaca¤›n› iddia etmektedir. Bu durumu fiekil 3.7 ile verilen ödünç verilebilir fonlar piyasas› çerçevesinde analiz
D Ü fi Ü N E L ‹ M
ediniz.

fiekil 3.8
Ödünç verilebilir
fonlar piyasas›

3

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

N N

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

K ‹ T A P
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Tüketim harcamalar›, tasarruf ve yat›r›m aras›ndaki toplulaflt›r›lm›fl iliflkileri aç›klayabilmek
Toplam harcamalar dört bileflenden oluflur: Tüketim harcamalar› (C), yat›r›m harcamalar› (I), kamu
harcamalar› (G) ve net ihracat (NX). Gelir-harcama özdeflli¤i Y=C+I+G+NX olarak ifade edilir.
Toplam tasarruflar, toplam özel tasarruflar ve kamu tasarruflar›n›n toplam›ndan oluflur : S=(Y-TC)+(T-G). Kapal› bir ekonomide toplam tasarruflar daima toplam yat›r›m harcamalar›na eflittir.
Toplam gelirin devlete ödenen vergilerden sonra
kalan k›sm›na “toplam harcanabilir gelir” ad› verilir. Toplanan vergiler harcanabilir geliri azalt›rken,
hanehalklar›na yap›lan transferler harcanabilir geliri art›rmaktad›r. Hanehalklar›n›n elde etti¤i harcanabilir gelirin bir k›sm› tüketim harcamalar›na
giderken, bir k›sm› da tasarruf edilecektir.
Tüketim harcamalar›n› etkileyen faktörleri aç›klayabilmek
Toplam harcamalar içerisindeki en büyük pay
tüketim harcamalar›na aittir. Tüketim harcamalar›n› etkileyen bafll›ca faktörler cari gelir, beklenen gelir, servet ve reel faiz oran›d›r.
Her dönem elde edilen gelire o dönemin cari geliri ad› verilir. Cari gelirin vergiler ödendikten sonra kalan k›sm›na cari harcanabilir gelir ad› verilir. Elde edilen harcanabilir gelirin tamam› tüketim harcamas› ve tasarruf aras›nda bölüflülür.
Herhangi bir fleyden daha fazla almak için baflka
bir fleyden daha az almak zorunda olmam›za
ödünleflim ad›n› veriyoruz.
‹nsanlar tüketimlerinin zaman içerisinde iniflli-ç›k›fll› bir seyir izlemesi yerine istikrarl› olmas›n›
tercih ederler. Bu tercih bireylerin tüketim-tasarruf kararlar›n› etkiler. Reel faiz oran› bireylerin
tüketimlerini nas›l istikrarl› hale getireceklerini
belirleyen en önemli faktördür.
Marjinal tüketimi e¤ilimi, tüketicinin artan gelirinin
ne kadarl›k k›sm›n› tüketime ay›rd›¤›n› gösterir.
Marjinal tüketim e¤ilimi 0 ile 1 aras›nda de¤iflir.
Gelecek dönemlerin gelirinde art›fl beklentisi tüketim harcamalar›n› art›racakt›r. Ayn› flekilde bireylerin servet seviyelerindeki art›fllar tüketim
harcamalar›n› art›racakt›r.

N
A M A Ç

3

N
A M A Ç

4

Nominal faiz oran› Türk Liras› cinsinden ödenme garantisi ile vaat edilen faiz oran›d›r. Reel faiz oran› ise nominal faiz oran›ndan mal ve hizmetlerin fiyatlar›ndaki art›fl oran› ç›kar›ld›ktan
sonra elde edilen faiz oran›d›r. Reel faiz oran›ndaki bir art›fl›n tüketim üzerinde iki farkl› etkisi
söz konusudur. Bunlar ikame ve gelir etkileridir.
‹kame etkisi reel faiz oran›ndaki bir art›fl sonucunda borç alan ve tasarruf yapan bireylerin tüketim harcamalar›n› azalt›r. Gelir etkisi ise reel
faiz oran›ndaki bir art›fl neticesinde tasarruf yapan bireylerin tüketimlerini art›r›rken, borç alan
bireylerin tüketimlerini azalt›r.
Keynesyen tüketim fonksiyonunu aç›klayabilmek
Keynesyen tüketim fonksiyonu harcanabilir gelir
ile tüketim harcamalar› aras›nda pozitif, yani ayn› yönde bir iliflki öngörmektedir. Toplam tüketim harcamalar› otonom tüketim harcamalar› ve
gelire ba¤l› tüketim harcamalar› olarak iki bileflenin toplam›ndan oluflur. Tüketim fonksiyonunun
e¤imi marjinal tüketim e¤ilimine eflittir.
Yat›r›mlar› belirleyen faktörleri aç›klayabilmek.
Konutlar, konut d›fl› binalar, makine ve teçhizat
sermaye mallar› olarak adland›r›l›rlar. Yat›r›m
harcamalar›, bir dönem içerisindeki bina, makine ve teçhizat harcamalar› ile firmalar›n ürün
stoklar›nda meydana gelen art›fllardan oluflmaktad›r. Yeni konut ve konut d›fl› bina inflaatlar› yat›r›m harcamalar› içerisinde de¤erlendirilirken,
daha önceki y›llarda yap›lm›fl bir binan›n sat›larak el de¤ifltirmesi yat›r›m harcamas› olarak kabul edilmezler.
Yat›r›m harcamalar› toplam harcamalar›n tüketim harcamalar›ndan sonra ikinci en büyük bileflenidir. Ayr›ca yat›r›m harcamalar› toplam harcamalar aras›nda en fazla inifl-ç›k›fl yaflayan bileflendir. Yat›r›mlar bina, makine ve teçhizattan
oluflan sermaye stokunu art›rd›¤› için ekonominin üretim kapasitesini geniflletirler.
Bir dönemden di¤erine sermaye stokundaki art›fl
net yat›r›mlar olarak adland›r›l›r.
Sermaye stokunun fiziksel veya teknolojik olarak eskimesi veya kullan›lamaz hale geldi¤i için
yenilenmesi gereken k›sm›n› amortisman olarak
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adland›r›yoruz. Afl›nan sermaye miktar›n› yerine
koymak için yap›lan yat›r›mlara ise amortisman
yat›r›mlar› veya yenileme yat›r›mlar› ad›n› veriyoruz. Yat›r›m harcamalar› net yat›r›mlar ile amortisman yat›r›mlar›n›n toplam›ndan oluflur.
Di¤er faktörler sabit kalmak kofluluyla firmalar
talepte bir art›fl bekliyorlarsa yeni yat›r›m projelerini hayata geçireceklerdir. E¤er talepte bir azalma olaca¤›n› düflünüyorlarsa, bu durumda yat›r›m projelerini iptal edecekler ve daha az yat›r›m
harcamas› yapacaklard›r.
Yat›r›m projelerini gerçeklefltirmek için firmalar›n ihtiyaç duyduklar› paraya finansal sermaye
ad› verilir. Yat›r›m›n toplam maliyeti sermaye
mallar›n› sat›n almak için ödenen miktar ile finansal sermayenin maliyetinin toplam›na eflittir.
Gelecekte elde edilecek bir getirinin bugünkü
de¤erini hesaplayabilmek için “net bugünkü de¤er” kavram›ndan faydalan›l›r. Bir projenin kârl›
olabilmesi için projenin net bugünkü de¤eri pozitif olmal›d›r. Dolay›s›yla e¤er NPV>0 ise proje
kabul edilir ve gerçeklefltirilir, NPV<0 ise proje
reddedilir ve yat›r›m gerçekleflmez.

N
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Yat›r›mlar ile tasarruflar› eflitleyecek mekanizmay› aç›klayabilmek
Ekonomide tasarruflar›n yat›r›mlara eflit olmas›n›
ödünç verilebilir fonlar piyasas›nda oluflan reel
faiz oran› sa¤lar. Ödünç verilebilir fonlar piyasas› bankalarda ve di¤er kredi veren kurulufllardaki, firmalara kredi olarak verilebilecek durumda
olan fonlar ile firmalar›n bu fonlara olan talebini
ifade eder. Ödünç verilebilir fonlar piyasas›n› reel faiz oran›n›n ödünç verilebilir fon arz› ve talebi taraf›ndan belirlendi¤i bir piyasad›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Kapal› bir ekonomi için afla¤›dakilerden hangisi söylenemez?
a. ‹hracat yoktur
b. ‹thalat yoktur
c. Net ihracat s›f›rd›r
d. S›n›rlar› kapal›d›r
e. Yat›r›mlar tasarruflara eflittir
2. Bir
olur?
a.
b.
c.
d.
e.

ekonomide tasarruflar ne zaman yat›r›mlara eflit
Tasarruf sahipleri bilinçli oldu¤u zaman
Yat›r›mc›lar yeteri kadar tasarruf yapt›¤› zaman
Hanehalklar› tasarrufa teflvik edilirse
Devlet hanehalklar›ndan vergi almazsa
Her zaman

3. Afla¤›dakilerden hangisi bir bireyin içinde bulunulan dönemin geliri anlam›na gelmektedir?
a. Safi gelir
b. Harcanabilir gelir
c. Cari gelir
d. Nominal gelir
e. Beklenen gelir
4. Afla¤›dakilerden hangisi bir vergiler ödendikten sonraki gelir anlam›na gelmektedir?
a. Safi gelir
b. Harcanabilir gelir
c. Cari gelir
d. Nominal gelir
e. Beklenen gelir
5. Afla¤›dakilerden hangisi bireylerin cari dönem tasarruflar›n›n azalmas›na neden olacak bir faktördür?
a. Gelecek y›l tahsil edilecek büyük bir miras kalmas›
b. Bu ay piyangodan T100,000 ikramiye ç›kmas›
c. Bu dönem maafl›m›za zam yap›lmas›
d. Borç alan bir birey için reel faiz oran›n›n artmas›
e. Hisse senetlerimizin de¤er kazanmas›

6. Afla¤›dakilerden hangisi “ödünleflim” kavram›na bir
örnek olarak gösterilemez?
a. Pazara ay›rd›¤›m›z bütçemiz s›n›rl› oldu¤u için,
daha fazla portakal almak için ald›¤›m›z elma
miktar›n› azaltmak
b. Firmalar›n ürün fiyatlar› yükselirken, ürettikleri
ürün miktar›n› art›rmalar›
c. Üniversite e¤itimi al›rken çal›flmaya ara vermemiz.
d. Ders kitaplar› okumak için roman vb. kitaplara
daha az vakit ay›rmam›z
e. Tekelci bir firman›n daha fazla ürün satmak için
fiyat›n› düflürmek zorunda kalmas›
7. Afla¤›dakilerden hangisi tüketim seviyesini art›rmak
için borçlanan bir bireyin reel faiz oran›ndaki bir art›fla
vermesini bekleyece¤imiz bir tepkidir?
a. Tüketimini art›rmak
b. Tasarruf miktar›n› art›rmak
c. Tasarruf miktar›n› azaltmak
d. Vergiden kaç›nmak
e. Verece¤i tepki belirsizdir
8. Marjinal tasarruf e¤iliminin artmas› afla¤›dakilerden
hangisine yol açar?
a. Keynesyen tüketim fonksiyonunun sola-yukar›ya kaymas›
b. Keynesyen tüketim fonksiyonunun sa¤a-afla¤›ya
kaymas›
c. Tasarruf fonksiyonunun sola-yukar›ya kaymas›
d. Keynesyen tüketim fonksiyonunun e¤iminin artmas›
e. Keynesyen tüketim fonksiyonunun e¤iminin
azalmas›
9. Afla¤›dakilerden hangisi yat›r›m harcamas› de¤ildir?
a. fiehir merkezinde eski binalar›n y›k›larak yerine
yenilerinin yap›lmas›
b. Yeni bir iplik makinesi al›nmas›
c. Sat›lmayan televizyonlar›n gelecek y›la kalmas›
d. Fabrika binas› için devletten arazi sat›n al›nmas›
e. Otomobil fabrikas›na ilave montaj hatt› kurulmas›
10. Yat›r›mc›lar› gelecek dönemlerde talebin azalaca¤›n› beklemeleri ödünç verilebilir fonlar piyasas›n› nas›l
etkiler?
a. Tasarruf fonksiyonu sa¤a kayar
b. Tasarruf fonksiyonu sola kayar
c. Yat›r›mlar artar
d. Faiz oran› azal›r
e. Faiz oran› artar
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. d
2. e
3. c
4. b
5. a
6. b
7. b
8. e
9. d
10. d

Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tüketim, Tasarruf ve Yat›r›m
‹liflkisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tüketim, Tasarruf ve Yat›r›m
‹liflkisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tüketim ve Tasarruf Davran›fl›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tüketim ve Tasarruf Davran›fl›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Beklentiler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Tüketim ve Tasarruf Davran›fl›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Reel Faiz Oran›” konusunu
yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Keynesyen Tüketim Fonksiyonu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yat›r›m” konusunu yeniden
gözden geçiriniz.
Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ödünç Verilebilir Fonlar Piyasas›” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Toplam gelirin ne kadar›n›n tasarrufa gitti¤ini bulabilmek için ortalama tüketim e¤ilimini kullanmal›y›z. Ortalama tasarruf e¤ilimi ile ortalama tüketim e¤iliminin
toplam› 1 oldu¤una göre, ortalama tasarruf e¤ilimi 10,7=0,3. Buna göre söz konusu tüketici bu dönem toplam olarak tasarruflar=(0,3).3600=T1080 tasarruf yapacakt›r. Bu ayn› zamanda toplam gelirin 36001080=2520T’sinin tüketime gitti¤ini gösterir.
fiimdi de gelirdeki art›fl›n ne kadar›n›n tüketime gitti¤ini bulal›m. Tüketicinin gelirinde T600 bir art›fl olmufltur. Bu art›fl›n ne kadar›n›n tüketime gidece¤i marjinal
tüketim e¤ilimi taraf›ndan belirlenir. Marjinal tasarruf
e¤ilimi verildi¤ine göre marjinal tüketim e¤ilimini de
bulabiliriz. Marjinal tüketim e¤ilimi ile marjinal tasarruf
e¤iliminin toplam› 1’e eflit oldu¤una göre, marjinal tüketim e¤ilimi 1-0,2=0,8 olacakt›r. Böylece artan gelirin
ne kadar›n›n tüketime gidece¤ini, gelirdeki art›fl ile marjinal tüketim e¤ilimini çarparak elde ederiz:
∆C=MPC×∆YD
=0,8×600
=T480

Buradan tüketicinin gelirindeki T600’lik art›fl›n T120 ’sini tasarruf etti¤ini anlamaktay›z.
S›ra Sizde 2
Bu problem için net bugünkü de¤er kavram›na ihtiyac›m›z vard›r. Projenin net bugünkü de¤eri pozitif ise
proje kârl›d›r ve kabul edilir. Net bugünkü de¤eri hesaplamak için önce nakit ak›m tablosunu düzenlemek
ayd›nlat›c› olacakt›r.
Y›l

Nakit Girifli
R

Nakit Ç›k›fl›
E

R-E

1

30000

120000

-90000

2

30000

3000

27000

3

30000

3000

27000

4

30000

3000

27000

5

40000

3000

37000

Bu tabloyu haz›rlarken, makinenin getirece¤i has›lat art›fl›n›n ilk y›l için de gerçekleflti¤ini varsayal›m. Ayr›ca
5. y›lda makinenin T10,00 hurda de¤eri ile sat›laca¤›n›
da unutmamal›y›z. Yukar›daki tabloyu kullanarak net
bugünkü de¤eri hesaplayabiliriz. Piyasadaki faiz oran›
%10 oldu¤unda net bugünkü de¤er afla¤›daki gibi olacakt›r.
NPV =
+

−90000

(1 + 0, 10 )
27000

(1 + 0, 10)

; 2196

+

4

27000

(1 + 0,10)

+

27000

2

+

27000

(1 + 0,10 )

3

(1 + 0, 10 )5

Görüldü¤ü gibi net bugünkü de¤er pozitiftir. Bu nedenle faiz oran›n›n %10 oldu¤unda projenin kabul edilebilir oldu¤unu söyleyebiliriz. Piyasa faiz oran› %12 oldu¤unda ise net bugünkü de¤er
NPV =
+

−90000

(1 + 0, 12 )
27000

(1 + 0, 12)

; −1461

+

4

27000

(1 + 0,12)

+

27000

2

+

27000

(1 + 0,12 )

3

(1 + 0,12 )5

olacakt›r. Görüldü¤ü gibi net bugünkü de¤er negatiftir.
Bu nedenle proje kabul edilemez.
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Yararlan›lan Kaynaklar
S›ra Sizde 3
Devletin harcamalar› ile vergi has›lat› aras›ndaki farka
bütçe aç›¤› ad›n› veriyoruz. Bütçe aç›klar› genellikle
vergileri art›rmak yerine borçlanarak finanse edilir. Bu
ifllem devletin hanehalklar›na hazine bonosu satmas›yla gerçekleflir. Bütçe aç›klar›n›n borçlanma ile finansman›n›n özel sektör yat›r›mlar›n› d›fllayacaklar› iddias›,
devletin ödünç verilebilir fonlar piyasas›ndaki faiz oran›n› art›raca¤› gerçe¤inden kaynaklanmaktad›r. Bu durum afla¤›daki flekilde gösterilmifltir.

Reel faiz oran›

Firmalara ödünç
verilen fon miktar› Devlete ödünç
verilen fon miktar›

r2
r1

S2

S1

B

Yararlan›lan ‹nternet Kaynaklar›

A

I
I1

S2=I2 S1=I1 S1
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Yat›r›mlar
Tasarruflar

Bafllang›çta tasarruf fonksiyonu S1 ve yat›r›m fonksiyonu I d›r. A noktas›nda tasarruf-yat›r›m eflitli¤i sa¤lanmaktad›r. Bu noktada denge faiz oran› r1 olarak oluflur.
Devlet bütçe aç›¤›n› borç alarak finanse etti¤inde, hanehalklar›n›n tasarruflar›na talip olacakt›r. fiekilde devletin toplam borçlanmas› S1-S2 olarak gösterilmifltir. Hanehalklar›n›n yapt›¤› tasarruflar›n bir k›sm› devletin bütçe aç›¤›n› finanse etmek için kullan›ld›¤› için, firmalar›n
yat›r›mlar› için ödünç alabilece¤i fon miktar› azalacakt›r. Firmalara sunulan fon miktar› azald›¤› için faiz oran› r2’ye yükselecek ve yat›r›mlar I1’den I2’ye düflecektir.
Tasarruf yat›r›m eflitli¤i B noktas›nda gerçekleflecektir.
Bu noktada hem yat›r›m harcamas› bafllang›çtakine göre daha azd›r hem de faiz oran› daha yüksektir. ‹flte
devletin bütçe aç›¤›n› borçlanarak finansman› sonunda
özel sektör yat›r›m harcamalar›n›n azalmas› “d›fllama”
olarak nitelendirilmektedir.
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