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BA~LICA iKTiSADi AKIMLARIN DEVLET
Mi.iUAHALECiLiGiNE iLi~KiN GORU~LERi UZERiNE

BiR DEGERLENDiRME

Levent <;iNKO*

Ozel*
Devlet miidahaleciligine bakt~ a{:tlarma gore,ba~ltca iktisadi aktmlar iki
b~ltk halinde smiflandmlabilir:
Miidahaleciligi Savunan

Yakla~tmlar

Miidahalenin Gereksizligine jnanan Yakla~tmlar
Birinci grupta Keynesyen iktisatt;tlar yer almaktadtr. Keynesyen
iktisat{:tlar, piyasa mekanizmasmm dogast geregi zaman zaman iktisadi
faaliyetlerde sapmalarm gozlenebilecegini ve boyle ortamlarda ekonominin
kendi i#eyi~ine terk edilmesi halinde (:Ok ciddi iktisadi sorunlarm ortaya
{:tkabilecegini iddia etmi~tir. Onlara gore, devlet iktisat politikast
uygulamalan ile ekonomiye miidahale ettiginde piyasa mekanizmast
yeniden dogal i~leyi$ine kav~urJkinci grup, Klasik, Monetarist ve Yeni
Klasik iktisat Yakl~tmt 'm savunan iktisat{:tlardan olu~maktadzr.
Bu {:alt~mamn amacz ba~lzca iktisadi yakla~tmlarm devlet miidahaleciligine
bakt~ at;tlan yoniinden tasnif ederek incelemektir.
GiRi~

iktisat teorisinin tarihsel geli~im stireci i~erisinde farkh ak:J.mlar poptiler
olmaktadtr. Poptiler ak:J.mlann kamu kesiminin btiytikltigtine ili~kin baki~
a~tlan, dogal olarak siyaset ekonomi ili~kilerine de yanstr. Siyaset ekonomi
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ili~kilerine ya da daha geni~ bir perspektif ile baklldtgmda devlet
miidahalesine ili~kin bakl~ ac;llanna gore iktisadi yakla~1mlan iki gruba
aytrmak miimkiindiir:

•
•

Miidahaleciligi Savunan Y akla~1mlar
Miidabalenin Gereksizligine inanan Yakla~1mlar

Birinci grupta Keynesyen iktisatc;tlar yer almaktadtr. Keynesyen
iktisatc;llar, piyasa mekanizmasmm dogas1 geregi zaman zaman iktisadi
faaliyetlerde sapmalann gozlenebilecegini ve bOyle 'ortamlarda ekonominin
kendi i~leyi~ine terk edilmesi halinde c;ok ciddi iktisadi sorunlann ortaya
c;tkabilecegini iddia etmi~tir. Onlara gore, devlet iktisat politikas1
uygulamalan ile ekonomiye miidahale ettiginde piyasa mekanizmas1
yeniden dogal i~leyi~ine kavu~ur.
ikinci grup, Klasik, Monetarist ve Yeni Klasik iktisat Y akla~1m1' m
savunan iktisatc;llardan olu~maktadtr.
iktisat teorisinde yer alan temel yakla~1mlann siyaset ekonomi
ac;llan, soz konusu aklmlann popi.iler olduklan
donemler esas ahnarak a~agtdaki ~ekilde ac;tklanabilir.
ili~kilerine ili~kin bakl~

Klasik Yakla§Im
Klasik yakla~1ma gore, toplam arz ya da ekonominin iiretken kapasitesi,
sermaye, emek ve teknoloji gibi klsa donemde sabit kabul edilen
degi~kenlerin fonksiyonudur. Bir ekonomi de belirli bir donemde iiretilecek
haslla miktan ve istihdam edilecek ki~i saytst, talep diizeyindeki
degi~iklikten ziyade biitiiniiyle ekonominin arz cephesi tarafmdan belirlenir.
Siyasal iktidann .ekonominin talep cephesi ile ilgili degi~kenleri manipi.ile
etmesi, haslla art1~1 sonucunu dogurmaz. <;iinkii, toplam arz klsa donemde
sabittir. Ba~ka bir ifade ile, toplam arz egrisi dikeydir. Toplam talep
diizeyini manipiile etmek amactyla para arz1 artmldtgmda ~ekil 1'de
goriildiigii gibi, hastla diizeyinde herhangi bir degi~iklik soz konusu
olmazken, sadece, fiyat diizeyi artar. 1
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y
~ekii1:Kiasik Yakla~1mda

Toplam Talep

ve Toplam Arz

Klasik yakla~tmtn popiiler oldugu ytllarda, devletin iktisadi hayata
mlidahalesi stmrh diizeyde kalmt~tlr. <;iinkii Klasik iktisat<;tlar,
ekonomideki istikrarstzhklann piyasa mekanizmast i<;erisinde kendiliginden
ortadan kalkacagmt, devlet miidahalesinin sorunlan <;ozmekten ziyade kahct
istikrarstzbklara yol a<;tlgmt ileri siirmii~lerdir.
Klasik iktisat<;tlann,devlet miidahaleciligi ile ilgili olumsuz tavtrlart
iktisat politikast uygulamalanna ili~kin degerlendirmeleri dikkate
abndtgmda da a<;tk<;a goriilmektedir. Ornegin David Hume bir iktisat
politikas1 aract olan bor<;lanma politikasma ~iddetle kar~1 <;tkmaktadtr.
Hume'a gore bor<;lanmamn be~ ana sakmcast bulunmaktadtr. Halkm
fabrika, arazi, gibi yatmmlar yerine paralanm devlet bor<;lanma ara<;lanm
satm almakta kullanmalan ve bunun neticesinde iiretim ve istihdamtn
azalmas1 birinci sakmcayt te~kil etmektedir. Kamu bor<;lanma ara<;lanmn
para gibi kullamlabilir olmast nedeniyle altm ve glimii~lin degerini yitirmesi
ikinci sakmcay1 olu~turmaktadtr. U<;iincii sakmca ise devlet bor<;lanmn
faizlerinin Odenmesi i<;in vergilerin arttmlmast ve bunun da fakir kesimin
gelirlerini onemli derecede azaltmastdtr. Bu bor<;lann yabanctlann eline
ge<;mesi ve bu nedenle bunlann etkisi altma girilmesi dordiincii ,bor<;lann
rantiye stmft olu~turmast ve bu rantiye stmfmm hi<; <;ab~madan hayatlanm
ge<;irmeleri ve bu bor<;lann <;ah~madan ge<;irilebilecek bir hayat1 garanti
etmesi de be~inci sakmcayt olu~turmaktadtr?
Hume'a gore devlet bor<;lan gelir dagtltmtm bozmakta ve ku~aklar
arasmda geliri yeniden dag1tmaktad1r.Gelir dagllurumn bozulmast, bor<;lann
faizlerinin odenmesi i<;in vergilerin yiikseltilmesi, ancak zengin kesirnin
aym zamanda devlete bor<; veren (faiz geliri elde eden ) kesim oldugundan
bu artt~tan etkilenmemesinden kaynaklanmaktadtr.Fakirler ise bor<;
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veremediklerinden, bon;:lann geri Odenmesi
olumsuz ~ekilde etkilenmektedir. 3

i~in

gerekli vergi

art1~lanndan

Benzer bir gorti~ Ricardo tarafmdan da ileri siirtilmii~tiir.Ricardo'ya
gore hiikiimet harcamalannda bir birimlik art1~ olmas1 halinde, ozel
harcamalann aym miktarda azalacagm1 ileri siirmektedir.Bu azalma i~lemi
harcamalann yap1ldig1 donemde olmaktadir.Harcamalan finanse etmek i~in
vergilerin artmlmas1 iilkenin verimli kayna~anmn heba edilmesi anlamma
gelmektedir.
harcamalann bor~lanarak yap1lmas1 durumda da
bir miktar para bor~ olarak toplanm1~sa bu yine vergi gibi
etki yapacak, bu toplanan bor~ kadar verimli yatmmlar heba edilmi~
olacakur.Burada devletin harcamalannm ozel sektor harcamalanna gore
daha az verimli (verimsiz) oldugu varsay1m1 yapllmaktadu.
Bu

durum

ge~erlidir.Belirli

Bor~lan odenen faizler bor~lanmanm maliyeti olmamaktad1r. Bu sadece
bir transferdir;vergi verenlerden devlete bor~ verenlere dogru yap1lm1~ bir
transfer harcamas1d1r.Bu i~lemle iilke ne daha zengin ne de daha fakir hale
ozel sektor
gelecektir.Reel tiiketim ise bor~lamlan tutard1r.Bu
4
harcamalanm belirtilen tutar kadar azaltm1~t1r.

Keynesyen Yakla~Im

Bunahm1, Klasik yakla~1mm politika onerilerinin gozden
buna kar~m Keynesyen yakla~1mm popiiler olmasma yol
a~m1~t1r. Gerek geli~mi~ gerekse geli~mekte olan iilkelerde bunahm
y11lannda gozlenen iktisadi aksakhklar, piyasa mekanizmasmm
kendiliginden i~leyen ~arklan ile giderilememi~tir.
1929

dii~mesine,

Keynesyen teori Klasik teorinin aksine ekonominin otomatik olarak
dengeye gelmeyebilecegini, ekonomiye devletin miidahalesinin gerekli
oldugunu ileri siirmektedir.Kamu bor~lanmas1 tam istihdaffil saglamanm bir
arac1 olarak gortilmektedir.Keynesyen teoride, bor~lann boyutunun hi~bir
onemi yoktur.Bon;lar, tam istihdam1 saglamak amac1 ile indirilmeli veya
artmlmahd1r. 5
Biiyiik Bunahmm mal ve hizmet talebinin yetersizliginden
kaynakland1gm1 iddia eden Keynesyen yakla~1m, depresyonist egilimlerin
ortaya ~1kmasm1 onlemek iizere siyasal iktidann vergi ve kamu harcamas1
politikas1 ile toplam taleb(uyarmasm1 onermi~tir. Keynesyen iktisat~llar

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGISI

145

iktisadi refahm art1~1 i~in gerekli olan talep yanh politikalann ozellikle
toplam talep diizeyinin yetersiz oldugu ve kullamlmayan kapasitenin biiyiik
boyutlara ula~t1g1 donemlerde uygulanmasm1 istemi~lerdir ~ekil 2' de
goriildiigii gibi toplam talep arti~mm fiyat arti~ma yol a~madan iktisadi
refah1 pozitif yonde etkilemesi, toplam arz egrisinin yatay olmasi halinde
miimkiindiir. Toplam arz egrisi yukan dogru kivnlarak dik bir egri haline
gelmeye ba~lad1gmda talep arti~I aym zamanda fiyatlan da art1rmaya
ba~lar.

6
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~ekil2:

Keynesyen Yakla~rmda Toplam Talep ve Toplam Arz

Toplam talep politikalan ile ekonominin yonlendirilmesini isteyen
Keynesyen iktisat~Ilar, ekonomik hayata miidahalede devlete aktif bir rol
vermektedirler. Keynesyen iktisat~Ilara gore, toplam talep diizeyini
yonlendirmek amac1yla kullamlmasi gereken iktisat politikas1 araci, maliye
politikasi olmahd1r. Keynesyen iktisat~Ilar, ekonomide zaman zaman
gozlenen resesyonist egilimlerin vergi oranlanm dii~iirerek ve kamu
harcamalanm art1rarak giderilebilecegini ileri siirmii~lerdir. Ote yandan
toplam talepteki art1~m fiyat arti~lanna yol a~abilecegi sorununu da
onemsememi~lerdir. <::unkii Keynesyen iktisat~Ilar, Phillips egrisi analizinde
ortaya konan ili~kileri esas alarak politikacllann enflasyon ve i~sizlik
sorunlanndan birine onem verebilecegini kabul etmi~lerdir.
ilk defa A.W.Phillips tarafmdan tarafmdan giindeme getirilen ve
Samuelson ile Solow tarafmdan yeniden yorumlanan Philips egrisi analizi,
politikacllara enflasyon ya da i~sizlik arasmda tercihte bulunma olanag1
sunmu~tur. 7 ~ekil 3' de de goriildiigii gibi, i~sizlik oran1 (U)'nm
dii~iiriilmesi, enflasyon art1~1 pahasma ge~ekle!?mektedir.
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$ekil 3: Phillips Egrisi

A.W.Phillips 1958 yllmda yaymlad1g1 ~ah~masmda ingiltere'de nominal
ticretlerdeki degi~iklik oram ile i~sizlik oram arasmdaki ters yonlti ili~kiyi
incelemi~tir. Bu ara~tumada 1861-1913 donemi i~in elde edilen bulgulann,
1913-1948 ve 1948-1957 donemleri i~in de ge~erli olacag1 sonucuna
ula~llrm~tlr. P.A.Samuelson ve R.Solow yaptlklan ortak bir ~ah~mada,
orjinal Phillips egrisinde ifade edilen ili~kilerin yerine, enflasyon oram ile
i~sizlik oram arasmdaki ili~ki tizerinde yogunla~rm~lardtr.
~olitikactlann i~sizlik ya da enflasyon sorunlanndan birine oncelik
venne olanagma sahip olmas1, iktisadi faaliyetlerin dogal seyrine mtidahale
anlamma gelir. iktisadi faaliyet hacminin dogal seyrine mtidahale a~1k
finansman politikas1 aracthgt ile ger~ekle~tirilir.

Keynesyen yakla~tmm a~1k finansman politikas1, diger bir deyi~le,
iktisat politikalanm savunmas1, a~1k ya da orttik bir ~ekilde
politikacllann partizan ve/veya ftrSat~l egilimler sergilemeyecegini, aksine
iktisadi istikrann saglanmas1 yontinde ~aba sarf edecekleri gorti~iinii kabul
ettiklerini gostennektedir. Ashnda daha ger~ek~i olmak gerekirse, iktisadi
istikranmn saglanmas1 ugruna, politikactlann tekeline verilen mali ve
·parasal ara~lann arzulanan ~ekilde kullamlmasmda herhangi bir sakmca
gortilmemi~tir. Onemle belirtmek gerekir ki, Keynesyen iktisat~llann
iktisadi istikran saglamaya ~ah~trken, fiyat istikran yerine ytiksek biiyiime
ve istihdam hedeflerine oncelik verdigi rahathkla soylenebilir. 8
geni~letici

Ytiksek btiyiime hedefi politikactlar tarafmdan cazip kar~tlandtgmdan
Keynesyen yakla~trmn politika onerileri 1940'h ytllardan 1970'1i ytllara
degin her ne kadar bir ~ok tilkede uygulanrm~ ise de, 1970'li ytllarda hemen
her tilkede gozlenen stagflasyon sorunu, soz konusu onerilerin gozden
dti~mesine yol a~rm~tlr. <;tinkti enflasyon ve i~sizlik sorunlanmn e~ anh
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olarak ortaya <;tkmast, politikactlan farkh arayt~lara itmi~tir. Ancak bu
durum, siyasal hayatta Keynesyen devrimin yol a<;ttgt degi~ikliklerin
tamamen ortadan kalkttgt ~eklinde yorumlanmamahdtr. Keynesyen
yakla~tmtn politika onerisi olarak giindeme getirdigi a<;tk finansman
politikast, politikactlann hi<;bir zaman vazge<;emedigi bir strateji olmu~tur.
<;unkii, se<;im oncesi donemlerde mali ara<;lara ba~vurarak se<;menlerin satm
alma giiciinii dogrudan etkilemek, temel ama<;lan yeniden se<;ilmek olan
politikactlara <;ok cazip gelmektedir. 9

Monetarist Yakla~Im
Monetarist iktisat<;tlar Phillips egrisi analizinin sadece ktsa donemde
ge<;erli oldugunu iddia etmi~lerdir. Friedman'a gore siyasal iktidarlar
i~sizligi dogal diizeyinin altma indirerek da ha yiiksek hastla ve istihdam
diizeyine ula~mak istediklerinde toplam talep politikalan yerine emek
piyasasmm yaptst ve i~leyi~i ile iiretim yaptstm iyile~tirici arz yonetimi
politikalanm tercih etmelidir. 10
Monetarist iktisat<;tlann temel onermeleri, bu yakla~tmm devlet
miidahaleciliginin aleyhinde olduklanm a<;tk<;a ortaya koymaktadtL Daha
ziyade ampirik <;tkarsamalardan hareketle ileri siiriilen soz konusu
onermelerden baztlan, a~agtdaki ~ekilde ozetlenebilir: 11
•

Para miktan biiyiime oram ile nominal gelirin biiyiime oram
vardtr. Para
arasmda kesin olmamasma kar~m, tutarh bir ili~ki
i
miktanndaki htzh biiyiime, nominal gelir art1~1 sonucunu dogurur.

•

Birinci maddede belirtilen ili~kiyi <;tplak gozle g<;>zlemlemek
miimkiin degildir. <;iinkii para miktanndaki biiyiimenin geliri
etkilemesi, belirli bir zaman siirecini gerektirmektedir. Burada kesin
bir siire belirtmek yamlttctdtr.

•

Ortalama olarak, parasal biiyiime oramndaki bir degi~ikligin
nominal gelir biiyiime oram iizerinde meydana getirdigi etkiyi,
yakla~tk 6 ay ile 9 ay gibi bir siire sonra gozlemlemek miimkiindiir.
Soz konusu bu siireyi tek tek bireyler a<;tsmdan degi~mez bir ol<;iit
olarak almak dogru degildir. Burada belirtilen zamansal gecikme,
bazen daha uzun bazen de daha ktsa olabilir. Monetarist
iktisat<;tlann, Japonya, Hindistan, israil, Kanada ve bir <;ok Giiney
Amerika iilkesi i~in ger~ekle~tirdigi ~ah~malarda, parasal biiyiime
oranmdaki degi~ikligin nominal gelir biiyiime oram iizerindeki
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etkisinin, 6-9 ay gibi bir gecikme ile ortaya c;Iktig1 sonucuna
ula~tlffil~tlr.

•

Nominal gelir biiyiime oramndaki degi~iklik, genellikle ilk olarak
haslla iizerinde etkili olmakta, fiyatlar iizerin de hemen hemen hie;
etkili olmamaktad1r. Parasal biiyiime oranmm azaltllmas1
neticesinde yakla~1k 6-9 ay gibi bir siire gec;tikten sonra, nominal
gelir biiyiime oram ve fiziksel haslla da dii~ii~ gozlenir. Buna kar~m,
fiyat art1~ oram c;ok az etkilenir.

•

Ortalama olarak, fiyatlar iizerindeki etki, gelir ve haslla iizerindeki
etkiden, yakla~1k 6-9 ay sonra meydana gelir. DolaylSlyla parasal
biiyiimedeki bir degi~iklik ile enflasyon oramndaki degi~iklik
arasmdaki toplam gecikme, 12 ile 18 ay arasmda degi~en bir siireyi
kapsar.

•

Kamusal harcamalann enflasyonist etkiler dogurup dogurmamas1,
tercih edilen finansman yontemi ile ilgili ir. Kamusal harcamalar,
para bas1m1 ya da mevduat geni~lemesi yontemleri ile finanse
edilirse, enflasyonist etkiler kuvvetlenir. Soz konusu harcamalann
vergiler yada borc;lanma yontemi ile finanse edilmesi durumunda,
devlet vergi miikelleflerinin ya da devlete bore; veren kesimlerin
harcayabilecekleri fonlan kendisi harcam1~ olacakhr. Ote yandan
unutmamak gerekir ki, devlete bore; olarak verilen fonlar ba~ka
kesimlere odiinc; verilebilir. Maliye politikasmm onemi, sadece,
kamusal harcamalann total milli gelir ic;indeki oransal ag1rhgmm
saptanmas1 ve soz konusu harcamalann yiikiinii kimlerin
iistlendiginin bilinmesi hususu ile s1mrhd1r. Maliye politikas1, tek
ba~ma enflasyonist etki dogurmaz.

Yukandaki onermelerden ortaya c;1kan iki onemli sonuc; ~udur: i) Para
politikas1 uygulamalannm etkileri belirli bir zamansal gecikmeden sonra
gozlenebilir, ii) Maliye politikas1, ozel sektorce kullamlmas1 gereken
kaynaklann kamu kesimi ne aktanlmasma yol ac;an bir politika
uygulamas1d1r. Bu bak1~ ac;lSlndan hareket eden Monetarist iktisatc;1lar,
devlet miidahaleciligine kar~1 olduklanm ve ihtiyari politikalar yerine kurala
dayah politikalar onerdiklerini ifade etmi~lerdir. Friedman' a gore ihtiyari
politikalar yerine kurala dayah politikalar yiiriitiildiigiinde siyasal
iktidarlann populist politikalan onlenmi~ olur. 12 Kurala dayah politika
onerisi esas itibariyle para arZl art1~1 ile iiretim art1~1 arasmda bir paralelligin
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dayanmaktadtr. Buna gore tiretim artt~tm a~an parasal
iktisadi istikrarstzhklann temel kaynagtdtr. Soz konusu
istikrarstzhklann onlenmesi i~in para arzt artt~t, reel btiytime oram goz
online almarak belirli sabit bir oranda arttmlmahdtr. Para arzt artt~mm
stmrlandmlmast, siyasal iktidarlann ekonomiye mtidahale gtictintin
azalttlmast anlamma gelir.
gerekliligi

gorii~tine

geni~leme

Yeni Klasik Yakla~Im

Yeni Klasik iktisat~tlar da ttpkt Monetaristler gibi, devletin ekonomiye
mtidahale etmesine kar~tdtrlar. Bu iktisat~tlara gore piyasa mekanizmast
kendi dogal i~leyi~ine btraktldtgmda iktisadi istikrar saglamr. iktisadi
hayatta zaman zaman ortaya ~tkan aksakhklan gidermek amactyla gtindeme
gelen aktivist iktisat politikast uygulamalan, ~oztim tiretmek yerine sorunun
daha da derinle~mesine yol a~ar.
Yeni Klasik iktisat~tlar, Monetaristlerden farklt olarak, Phillips egrisinin
ktsa donemde bile ge~erli olmadtgmt ileri stirmti~lerdir. Bu iktisat~tlara
gore, bireyler rasyonel beklentilere sahiptir. Rasyonalite, mtikemmel ongorii
~eklinde tammlanamasa da, bu varsaytma gore, bireylerin sistematik hatalar
yapmast mtimktin degildir.
Rasyonalite varsaytmmm kabul edilmesi, toplam talep politikalannm
etkili olmayacagt sonucunu dogurmaktadtr. Toplam talep politikalannm
etkili olmast, sadece stirpriz parasal geni~leme stratejisi uygulandtgmda soz
konusu olabilir. Toplam talep politikalanmn etkisi ~ekil 4 yardtmt ile
a~tklanabilir. ~ekil'de dikey eksen fiyat dtizeyini yatay eksen, hastla
miktanm, Y ise, do gal hastla dtizeyini gostermektedir. Yeni Klasiklere gore,
hastla miktanmn dogal dtizeyinden sapmast, sadece fiyat dtizeyinde
beklenmeyen artt~lar oldugunda soz konusu olabilir. Beklenmeyen fiyat
artt~lan, geni~letici politikalardan kaynaklamr. ~oyle ki, parasal stokun
artmlmast sonucu toplam talep dtizeyinde ortaya ~tkan geni~leme egilimi
hem mal hem de emek piyasasmda talep artt~ma yol a~arak fiyat ve ticret
artt~lanm tetikler. Boyle bir ortamda ~ah~anlar ba~langt~ta fiyat artt~lannm
farktna varamadtklannda reel ticretlerde gerileme egilimi ortaya
~tkacagmdan, ~ekil'in B panelinde goriildtigii gibi, hastla ve istihdam
dtizeyi artar. Ne var ki, beklentiler rasyonel oldugunda hastla dtizeyinin
sistematik olarak dogal dtizeyinden uzakla~tmlmast olast degildir. Bu bakt~
a~ISlna gore iktisadi birimler politika uygulamalanm degerlendirerek
beklentilerini ~ekillendirirler. omegin parasal geni~leme stratejisine dayah
bir politika uygulamasmm olast etkilerini ongorebilirler. Politika
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uygulamalannm etkileri onceden tahmin edildiginde, ~ekil'in A panelinde
goriildiigii gibi, para arzmdaki arb:;;, sadece fiyat diizeyini artlnr. <;iinkii
beklenen politika uygulamalan kar:;;lSlnda gerek <;ah:;;anlar gerekse iireticiler
reel kaytplanm azalt1c1 bir tutum sergilerler. 13
A

Yn

Y

Beklenen Toplam Talep Genislemesi

B

Yn

Y1

Beklenmeven Toplam Talep Genislemesi
~ekil4:

Yeni Klasik Yakla~1mda Toplam Talep Politikas1

Yeni klasiklerin iktisat politikas1 uygulamalan ile ilgili bu
degerlendirmeleri, siyasal iktidarlann ekonomik hayata aktif bir :;;ekilde
miidahalesine kar:;;t oldukhm sonucunu dogurmaktadtr.
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Yeni Keynesyen Yakla~Im

1970'lerin sonu ve 1980'lerde yaptiklan ara~tmnalarla Yeni Klasiklere
yeni Keynesyen yakla~tm olarak isimlendirilen bir teori geli~tiren
Keynesyen iktisatc;tlar, rasyonel beklentiler varsaytmmt kabul etmelerine
kar~m. diger bir ifade ile, tiiketicilerin, c;ah~anlann ve firmalann fayda
maksirnizasyonu giidiisii ile rasyonel davrandtgmt kabul etmelerine kar~m.
piyasamn kendiliginden dengeye gelebilecegi gorii~iine ku~ku ile
bakmaktadular. Bu iktisatc;tlara gore, ekonomideki nominal ve/veya reel
rijitlikler, piyasalann uzun donemde denge noktasma yava~ bir ~ekilde
ula~masma yol ac;ar. Yeni Keynesyen iktisatc;tlar da ttpkt geleneksel
Keynesyenler gibi, iktisadi istikrann saglanmast amactyla devlet
miidahalesinin gerekliligini ileri siirmii~lerdir. bte yandan Yeni
Keynesyenler, iktisadi istikrara verdikleri onem ac;lSlndan Yeni Klasiklere
benzer bir goriintii sergilerler. Gerc;ekten de her iki yakla~tma mensup
iktisatc;tlar, hastla degi~kenligini minimum diizeye indirmek amactyla makul
politika hedeflerinin tercih edilmesini tavsiye etrni~lerdir. Ancak pratikte
soz konusu hedeflere nastl ula~tlacagt konusunda farkb gorii~ler ileri
siirmii~lerdir. Bu anlamda yeni Klasikler, kamusal ~oklardan saktnmak
amactyla basit politika kurallan tavsiye ederken, Yeni Keynesyenler,
geleneksel anti-konjonktiirel istikrar programlanndan yana bir tutum
sergilemektedirler. Yeni Keynesyen iktisatc;tlar, hiikiimet politikalannm
hastla diizeyinin manipiilasyonu ve dolaylSlyla refah diizeyinin
14
iyile~tirilmesi ac;ISlndan etkili oldugunu ileri siirmii~lerdir.
kar~t

SONU<;
Ac;tkc;a goriildiigii gibi temel iktisadi aktmlann gorii~leri, siyaset
ekonomi ili~kilerinin boyutlan ac;tsmdan oldukc;a etkili olmaktadtr. Bu
anlamda miidahaleciligi savunan aktmlann politika onerilerini benimseyen
iilkelerde politikactlann ekonomik hayata yogun bir ~ekilde miidahale ettigi
gozlenirken, miidahaleciligin gereksizligine inanan aktmlann politika
onerilerini benimseyen iilkelerde aksi bir egilim gozlenir. Ancak hemen
belirtmek gerekir ki, temel iktisadi aktmlar popiiler olduklan donemde
uygulanan politika uygulamalanmn niteliginin belirlenmesinde onemli rol
oynarlar.
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Summary

According to point of view of governmental struggle, economic
movements are classified in two main headings:
Defending Struggle Approach
Defending unnecessity of Struggle Approach
Keynesian economists are found in the first group. Keynesian economists
defend that according to market mechanism sometimes in economic
activities deviations are happened and in this kind of environments
according to Keynesian economists, if the economy is left to its own
process, serious economic problems will be happened. In Keynesian
economists' opinion, with the interference of economic government politics
applications, mechanism of market is encountered to natural activity. In the
second group is covered by economists who defend Classical, Monetarist
and New Classical Economic approach.
In this study, it is aimed to examine the economic approaches with respect
to point of view of different basic governmental struggles.
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