, tJB.f : Dergisi,

rJPi 99 s, Cılt:XI, Sayı : l-2, s.25-34.
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REEL KONJONKTÜR TEORİSİ

Nadir EROGLu"
GİRİŞ

Yeni Klasik İktisat'ın
Reel Konjonktür Teorisi (RKT)
kroekonomik paradigmaları üzerine ku~ılmuştur. RKT, ekonominin
(Jl:a(lelindeki konjonktüre! dalgalanmalan, tesadüfi ve uzun sür~li
~:Kflolojik şoklarla · açıklar. KonjonktÜr dalgalanmalarının kaynağmda
t ıeP (veya parasal) şoklarından ziyade reel (veya arz şokları) şokların
t:3.- cuğını savunur. Faydalarını maksimize etmeye çalışan ekonomik
Y~rioıJer, serbest zamanlararası ikame kararları ile- bu şoklara uyum
pt ğlarlar. Bununla birlikte, RKT'nin ana mode li mal piyasasının
s:a kroekonomik alanındaki konjontürel gelişmeyi biçimlendiren
~eleri ~~ık~ayabilmesine rağmen, işg~icü ve para µ!yasasındaki
02 tenebıhr ıstıkrarı açıklamada tıkanır. I şgücü ve para pıyasasındaki .
~ tikran açıkl~mak için RKT'nin genişletilmesi gerekir. Fakat, bu da
·~eni Klasik Iktisat'ın temel varsayımları il e çelişen durumlar onaya
. çıkarır.
Keynesyen
ı.
-rartışınal<ı:rı .

ve

Monetarist

Konjonktür

Teorisi

Hemen ·hemen bütün sanayileşmiş ülkele r, "Konjonktür
oalgalanmaları" ismi verile n genel ekonomik aktivit.e clalgala nmalarıyl ;ı
karşı karşıya kalmaktadırlar. Konjonktlire l dalgalanmaların_ ayıra~
. özelliği, ekonominin değişik sektörlerindeki ekonomik taaliyerlerin
. -paralel bir gelişme içinde olması ve bu eko noı~ıik faaliy~tlerin iniş ve
çıkışlarının ol.d~kça uzun süreklilik göstererek bır ka~. pe nyod.. boyunca
devam etmesıdır. Elbette konjonktür dalgalanmaları ulkeden ulkeye ve
zaman içinde farklılık gösterirler. Ancak, içlerind e düzenlilik taşıyan bir
takım öğelere sahiptirle r. Bunlara konjonktür cl a lga lanmal arının seyrini
şekillendirici öğeler denilebilir. Konjontür dalgalanmalarının bu belirli
oğel eıini şöyle sıralayabiliriz:

a) Mal piyasasında, değişik sektörlerin çıktıl a rı aras ında yüksek
bir korelasyonun olması ve tüketim ve yatırımın konjonktüre uygun bir
·
gefişme göstermesi,

Arş.Gör. M .Ü. İ.İ.B . F . İktisat Bölümü.

b) İşgücü piyasasınd a, istihdamın konjonktüre uygun bir şekilde
gelişmesi ,
hızı
işlem
paranın
piyasasında ,
c)Para
büyüklüklerin, fiyat seviyesinin ve kısa vadeli
1
konjonktüre uyumlu gelişme gösterrnes_i .

parasal
dahil,
faiz oranlarının

Daha önceleri konjonktür fenomenini açıklarken temelleri ya
Keynezyen makroekonomik paradigmalara ya ela Monetarizme
dayandırılırdı. Her iki aç ıklamanın temelind e ortak iki varsayım
m evcuttur. Birincisi, her ikisi için de konjonktürü başlatıcı neden
olarak toplam mal tal ebindeki dalgalanmalar görülmektedir. Ancak,
Keynezyen görüşte konjonktüıi.'ı başlatan neden olarak özel yatırım ve
tüketim malların a olan çalepler·deki otonôm d eğişme ler göz önüne
alınır.ken, Monetarisr göıiiste , konjonktürün başlangı ç nedeni ' para
politikasından kaynaklanaıi tal ep şo klarına bağlanmaktadır. İkincisi,
analitik olarak, büyüme süreci ile konjonktür sürecini kesin bir şekilde
birbirinden ayırmalarıdır. Ayrıca, konjonktüre] dalgalanmaları geçici ve
daha önceden belirl e nmiş bir trende uyan, üretim potansiyeHnin
kapasite kullanım oranının ·devresel varyasyonu olarak görmektedirler.
H er iki yaklaşım ela bu iki varsayımla. toplam ekonomik aktivite
d a l ga lanm a larının arz şo klarından meydana geldiğini savunan yeni
.modellerd en ayrılırlar. '· Arz Şokları üretim potansıyelinin kapasite
kullanım oranını d eğ il ekonominin üretim imkanlarını etkilemektedir.
Arz · şoklarının aıia nedeni o larak, başlıca teknolojik gelişme
Reel
d eğ iş mel eri gö.sterilıııekrC:'clir . Dolayısıyla , bu model sınıfı ,
Konjonktür
Kaynaklı
Ekonomi
RC:'el
Teoril eri
Konjoktür
Dalgalanmaları veya· kısaca RKT yaklaş ımı olarak adlandırılır.
2. ·RK.T'nin Temel Modeli
RKT ya kl as ırnının

r E" ııwli

''Yeni Klasik Ekonomi"nin
Buna göre, ekonomik
biriml er nominal büyiik!Ctklc~ rin ge li ş imi hakkında rasyonel b eklentiler
oluştururlar. Yani , hekl emil eri oluşı-unırken eldeki tüm e nfonnasyoriları
kullanırlar Vf:' toplanı l'-'konomik talep şo kları karşısında sistematik
olarak hata yapmazlar. Mal ve fakıör piyasalarında ise fiyatlar ram ·
esnektir. : rani. ekonomik b/rinıl e r değişmiş b eklentilerini hemen
oluşLurnıa ııııkanına sa llipıirl e r- .
olarak

ma kroe ko no ınik - paradigması · göstc~ ril ebilir:

Bu va~·sayıııılarclan harakerl e, sist<:>matik genel ekonomik tal ep
şo klarının , k endisini h e m ~ n fiyat d eğişm e l e ri şe klind e gö.ster.diği için,
reel bi.i y liklükl eri d eg i ş ikli ge u ğ ratmayarak konjonktür seyrinde ~ ekili .
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Sadece sistematik olmayan talep şokları ·
olmadığını ifade ederler.
ekonomik sonuçlara sahiptir. Fakat bu sistematik olmayan talep şokları
sadece bir periyod . sümıektedir vf:" bu ned e nle konjonktür seyrinin
tipik uzun süreli iniş çıkışlannı acıklayamamaktadır . Bunda·n dolayı
konfonktür seyrini başlatıcı neden olarak sadeçe eksojen arz şokları
·
göz önüne alınmaktadır.
. Arz şoklarının iki önemli özelliği vardır. İlki , tesadüfi olmaları ve
hem positif hem de negatif değerler alabilmeleri; ikincisi, bir çok
periyod boyunca sürebilınderidir. Sadece bu şekildeki arz saklan
, tek
- .
değişiıni
bir
süreli
uzun
olanaklarıncla
üretim
ekonominin
başına
Bu üretim e tkisi · aynı zamanda, işgücü arzlarını
sağlayabilir..
produktivite şoklarına uyarlayan ekonomik birimlerin, serbest
zamanlararası ikame kararı tarafından desteklenir.Böylelikle konjonktür
hareketleri, istikrar politikaları tarafından hem etkilenmeyen hemde
etkilenmemesi gereken , zaman süreci iç ind e bir Walrasyan dengenin
devresel hareketi olarak ifadesini bulur.

3. Teknolojik Şoklar ve Zamanlararası İkam.e Kararları
uyuın
RKT yaklaşıımnda teknolojik şoklar ve zamanlararası
üretimin,
karakteıistiktir.
in
iç
·
·
süreçlerinin bileşimi ·ç ıktı gelişimi
pozitif teknolojik şoklara . dinamik uyum süreci RKT 'nin temel .
Buradaki varsayım ,
nıodelinde 3 analiz edilir( Şekil 1, 2 ve 3 ).
s;tbir ge tirili neoklasik ür~tiın
ekonominin üretJ ın . imkanlarının ,
fonksiyonu olarak göste rilebilmesidir:

Yt = f ( Kt, Nt, At )

Burada Yt, t peri_o dundaki toplam üre timdir. Kt, t periyodundaki

başlangıç kapital stoku ve Nt, t pe riodunclaki harcanan işgücüdür. At,

teknolojik gelişmeyi veya toplam faktör produktivitesini göstere n
parametredir. Burada At 'nin bir önceki periyoclundaki değer~,
beklenti degeri sıfır olan bağımsız .tesadüfi büyüklük vt'ye ve bır
4
·
·soncul varyansa bağımlı olduğu varsayılır .
At= bAt-1 + vt

O .< b < 1 ikt>n

Bu sürecin, b parametresinin değerine göre, toplam faktör
prodüktivitesi olan At üzerinde tesachifi d eğişim sürecinin d eğişkeni
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olan vt'nin e tkisine bağımlı ola~ak , süresi değişen bir etki gösterrı.
'!{ f, l.
gözlemle nmekted ir.
<:S
b=l ise vt'nin tesadüfi değişimi , t zamanında At'nin o
değerini ve tCmı sonraki cleğerleri_ni ~tkiler v_~ bu etki, toplam fa~;.~i
e sureklidi r. Bu dun.ı l::'.:ıt
P rodüktivi tesi At'nin zaman · ..surecınd
-·
l)).rl
te kno lojik şok la r , reel ücrette sur~ kJ ı' d egıs.mele
rin başlamasına necı '!<\.
olur. Fakat, bunlar zamanlararası ıkame kararının değişmeyerek ~ ...
kalmasına yol açar ve böylelikle işgücü arzının genlşlemesine a.y 11t
açn_ı~z. Bundan_doğan. ve ~ilinen fiyat (ücret) l~_yı.ım~ı, ikame ve g~':l
etkısı arasınclak ı sorundan kaynaklanmaktadır. Sureklı ücre t artışlar 11 t
ika me etkisi, boş vakite o_Ian talebi azaltırken, e konomik birimin g~i~~
sürekli artmaktadır. Bunun sonucun da bekle nenin aksine boş vak 11'ı
olan talep üzerind e pozitif bir gelir e tkisi gözükme ktedir. Bu iki ıt~
sürekli artan ücrer had lerinde aşağı yukarı birbirini dengeler~-tl-q
öyleyse, Yt'nin zamansal ge lişimi sadece At'nin dinamik gelişı1l, ·
tarafında n belirle nrnekrecli r. t zan~anında vt miktarındaki pozitif b~i
teknoloji k şok At'nin geliş imind e t:ır ~ıçrayışa ve Yt'nin süre kli anışırııt ·
neden olacak ve bu daha .sonrakı bır zamanda meydana gelebile <l
bir negatif teknolojik şokla bertaraf edilecektir.
..
Cek_

Şekil 1. Sürekli Şo klar: b = 1

~

< _b < 1 · olcluğuricla vt'nin tesadüfi

eleği imi At'nin sadece
zamanda gelecekt eki ci/g-e rlerini d e etkile~.
u ze rıncl e kı e tkı z·
~ ·· ·
· ·
Şek ild e 2'd e sC : . .
. ,un an styrı ı ~erısınde giderek azalmaktadır (
1
1
as . . . . . :ı ~" ı çızgıy1e gost.e rılmiştir. ). Bu durumda vt'nin
.

.

şFınk~clıkıAd~-~eri_ni de~il a~nı
a at, ı

va

olı~rıyr~ n;,ı{ı\r ~~~t~:. ~~~~:~~~r PÔti~~~~nda u~un
1
· Y ı,

süre~I~

süre li (fakat
ree ucre t d eğişimind e ke ndını
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~ 01an süreci içerisinde bertaraf eder ve ekonomik biriı~ler boş vaktin
ı ~ 01anlararası ikamesini gerçekleştirir ve işgücü arzlarını artırırlar:
i:~ıJ1~.a~s~I ree.ı ücr~t. değişimi, boş _ vakite olan talep üzerind~ daha
l-'0 çuk bır gelır etkısıne neden oldugundan ikame etkisi ağır basar ve
jSti~~a?ı artar~ Bu is~!hd~m etkisi , teknolojik şokun .
üzerin~e i
ci{ısın~ artırdıgından uretım zamansal olarak At'nin gelışımı nedenıyle
ejddetlı .~rtar CKesikli çizgile rle gösterilmiştir ). Bu durumda, uzun süreli
~el<fl.?1°ı.ık şoklar başlangıçtaki sürekli teknolojik şoklardan daha büyük
~if uretım .etkisine sahiptir , fakat bu. zaman süreci içinde kendini
l?erraraf eder.

:'t .

Şekil

2. Uzun süreli , fakat sürekli olmayan şoklar: O<b<i

/

o gecerli ise' , tesadüfi değişmeler (vt), sadece At ' nin
etkileyip gelecekteki d eğerleripi etkil~mediğinden,
faktör prodüktivitesinin zaman patikası üzerinde gecici bir etki
gös~erjr. Bu dunınıda ist~hdaı'ı.ı. daha önceki durumlara _göre· daha
büyüktür. Çünkü, e konomik bırıınler daha kuvvetli bir zaınanlararası
ikameye teşvik edilmektedirler. C~eçici te knolojik şokl ~ır, böylelikle
başta, diğer iki durumdan daha büyük bir üretim etkisi gösterirler.
fakat, bu hemeı1 teknolojik şokun yok olmasıyla birlikte b_erteraf edilir
ve eski haline döner.
b

şiıııdiki
roplaın

=

değerini
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y

• 1

·t
Şekil

3. Geçici

Şok lar :

b=O

4. Temel Modelde.ki Aksaklıklar
RKT yaklaşımının taraftarları, b'ye bfr:e yakın bir değer verirler ve
Şekil 2'de gösterilen konjonktür seyrini kabul ederler. Mal piyasası.
a l a nınd ak i biçimlendiren öğeler için mantıklı ve itiraz edilemeyecek
aç ıkl a m a l ar sunarlar. Niçin bir ekonominin tesadüfi teknolojik şoklar
nedeni yle üretim dalgalanmalarına maruz ka ldığını açıklamaya
ça lışırlar . Fakat, RKT yaklaşımının temel modeli işgücü ve para
piyasasas ı a l a nınd a biçimlendirici öğelerin açıklamasına gelindiğinde

iflas eder . İstihdamın ·ampirik olarak konjonktür yönünde seyrettiğini
sadece hanehalkının serbest za ma nlararası ikame kararı ile açıklamak
için, yine ampirik olarak iki şartın yerine getirilmesi gerekmektedir.
Birincisi, ekonomik birimler zamanlararası ikame için çok istekli .
olmalıdırlar Yani, iki periyod arasındaki boş vakit.in ikame esnekliği
yüksek olmalıdır. İkin c isi , ekonomideki reel ücret hareketleri
çoğu nlu k la geçici o lma lıdır. Fakat, bu iki şart realitede yerine
getirilmesi güç olan şart l ardır . Çü nkü, ampirik araştırmalar ikame
6
esnekliğinin birin çok altında olpuğunu bulmuştur . Ayrıca temel
model, paranının bulunmad ı ğ ı , bir dizi doğal takas ekonomisinin
varolduğunu kabul eder. Bu konuda RKT mod eli, konjonktür seyrini
başlatma veya kuvvetledirme mekanizması olarak merkezi rolü paraya
veren her iki ( hem Monetarist hem Keynesyen) yak,laşıma da ters
düşer.

Böylelikle, RKT ' nin temel modeli konjonktür seyrini tam olarak
Bu nedenle de RKT yaklaşımının savunucuları temel
modelin aksak yönlerini gidermeye yönelik yeni ça lışmalara
açıkl aya maz .

giri şmek ted irl e r.
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5. Temel Modelin Genişletilmesi
İstihdamın gelişmesi a mpirik ola rak gö zl e ndi ğ i gibi konjonktür
yönünde seyre tme ktedir. Ba zı yazarla r. a mpirik tecrübe le rde n
ha re ke tle bu ge lişimi aç ıkl a nıaya ça lı ş ma k tadırl a r. Onlara göre,
ha rcana n toplam i şgü cü saatinde ki miktar d eğ i ş me l e ri , istihda m e d ile n
kişi
b aş ına
i şgücü . saatinde ki
d eğ i şme l e rd e n
ziyade, istihda m
miktarınd aki deği şmel erd e n kaynakl anınaktadır7 . Bu ned e nle işgücü
a rzının bölünmez. oldu ğunu varsayarla r. Bunun
a nısıra i şve re nl e rin
çalı şanl a r ile ya ptıkları z ımni söz l eşme l e r , ça lı a nla n kısmi o larak geçici
gelir dalgal a nmalarına ka rş ı ko rurke n , baş k a bir d eği ş l e, çalı şa nl a rın
riski kısmen te lafi e dile bilirke n , i şve re nl e rin bu aç ı da n d a ha çok riske
maruz ka ldıkhn söyle ne bilir. Bu iki va rsayım bira racfa, bireyse l fayda
fonksiyonun d a ki ikame esn e kli ğ inin a ldığı d eğe rd e n b ağımsız olarak,
boş va ki tin ikame . esn e kli ğ inin d eği ş ik p e riyodla r a ras ınd a topla m
e konomi için sonsuz oldu ğunu garanti e de r. Da ha d a ö tesi , bu iki
va rsa yım, ü cre t oranının işgücünün marjinal üıi.in d eğe rinden d aha
ş idd etli dalga l a nmasıl)ı ve ça lı şa nl a rın ü cre t oranınd a bir d eği şme
olma ksızın za ma nlara rası ikame hare ketine iste kli oldukl arını ga ra nti
ed e r. Te me l mod e lin bu şe kild e ge ni ş l e tilmesi yl e ko njonktüre uyumlu
istihdam d algal a nma ları aç ıkl a n abilme kted ir .

RKT'nin te me l mo de line para nın e ntegre e dilme miş o lmasının
e ksiklik , . bazı yazarların mod e le fina ns se ktö rünü d a hil
etme le riyle gide rilmeye çalışılma ktadır8 . Ekonominin he rha ngi bir
noktasında başl ayan ve tesaqüfe n meyd ana ge le n teknolojik şokla r
sadece sanayi se ktöründe mal üretiminin artışına ned~ n olma kla
ka lmaz, aynı zamanda fin ans se ktöıi.ind e de p ara arzı artış ını gere kli
kılar ve p ara arzı çarpanı sayesi nde p a ra miktarının yükse lmesini
sağl ar. Anlaş_ılacağı üze re,· para mikta rınd a ki . ge lişme konjonktürü
b aşlatmaz, gene l e konomik a ktiviteyi ta kip ed e r.
yarattığı

RKT yaklaşımının a ıı:ıpirik olarak da tutarlılığ ını sağl a mak için
simulasyon çalışn~alan ya pılmaktadır. Bu ç~ılışmalarda üretim
fonksiyonu iç.in özel varsayıml ar yapılmakta ve 9~neld e Cob~-Do~?~ as
üretim · fonksıyonu . e le alınmaktacl ır9 . Prescott
, o utput d egışım
oranlarından girdi miktarl arının faktör katılıınlannın ağırlıklı büyüme
ora nlarını çıkartıp ABD' de ki to plam üre tim prodüktivite sinde ki
d eğişimi tahmin edere k, sözü edile n te knolojik şoklann geçerliliğini
ispatla maya çalışma ktadır. Prescott, çalışmasında, te knolojik ,gelişme
oranına (Solow Residual) ulaşmayı amaçlamaktadır. Bilindiği gibi,
Solow Residual (Solowcu a rtık), üretim fonksiyonun d a ki kayma nın
girdi aıtışlarına atfedil emeyen, teknolojik geliş me ile açıkl a nabil en
kısımdır. Bu artık, eğitiı11, organizasyo n gibi sosyo-e ko noınik faktörle re
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bağlıdır.

Prescott,

.

.:

~onıo~ 1<tur

clalgalanı11alarının kaynağl

olarq_1'

nadı - ına dair belirti olarak kab

te knolojik şokların . o~:emlı .rol oylam1!lar özlemlemektedir. Fak_~l
ettiği Solowcu a111kta o~1.en.1lı ç:ı.~~gk~i Solowc~ artıklar, alışılmış şekilcıt,
bu çıkarsama mutlak ~egıldır. .l . l'.
fakat faktör meycudiyetittl· ~
.
..
. .. - 1de etkısı o an,
1
l).
büyüme surecı uzeı ıı
bir büyüklük altında top anl)Q
1
büyüınesiJ!de ~~r olmay~n t uı~~~1~{~jik gelişme içerisinde ürelit :ş
halidir. .Ornegın , mevcu
. .
değiştiğinde Solowcu artıkta cl.1\
faktö rle rinin kapasite!. ~u~ı.a~·ı~:n b~~~~~ebilir. Bunun yanısıra, SolO\\.r~~ ,
yüksek bir d evrese uegışıı
.
..
.
oranınd
alq
, d k .1 d eg- işnı c> ora nı ile te knoloıık gelışme.
1
1
artı< ar a
..
..
k ·· ,,, .. d - ·1ctır11 .
deği şikli ğin benz~r olacağını ela soyleme munll\.un egı
SONUÇ
RKT yaklaş ımının bir bütün olarak ampirik açıklığının çok a<
·
o ldu ğu söylenebilir. Bu nede nl e, teorının guvenır ı ıgı
ze delenmektect·
. Kl: ~r .
'yaklaşımın temel varsayımlarını oluşturan Ye.nı
. <lsı~
H na

· · ··

a '
·
Makroekonomik
paradigmalara ters
itimatsızlı ğı da ha da aıtırmaktaclır .
Paranın

fayda reorisine göre,

d u·· şe n

· -·

·· - ı e~
oge

ge tırmesı

ul..ı

k

e konomik birimler geleceğitt

belirsizliğine ka rsı gelir ve> gide rlerini planlayarak parayı elde tuta~1ar.
Para,· böylelikle bir 'tampon göre vi göı~ür. Bu "tampon ?toku"
,
ekonomik hirimleriıı ·rasl a ntı sal sürprizlerden bağımsız olarak harcanıa
akımlarını planlama imkanı sağlar. Ekonomik birimler, raslantısaı

likidite probleınlerine karş ı bir başka konıma şekli ele uygulayabilirler.
Bu koruma şekli, bir<:>yl~rin gelecekteki ödeme · kabiliyetlerine etki
ede n faktö rle rin gelişmel eri hakkında bilgi edinmele ridir. Bu açıdan,
e nformasyo n edinme k para tutmanın ika mesidir. Enformasyon edinrne
işleminin ke ndisi de bir e konomik faaliyettir. Ekonomik birimle rin
e nfo rmasyon edinııw i-sle mi , blİ işlemden sağladıkları subje ktif fayda
artışları , subjc>ktif maliyet aıtışlarına eşit oluncaya kadar. devan1
edecektir. Böylec.e, paranın e kle tutulması , e konomik birimlerin
enfornı,.isyon ed inme faaliyeti il e tanı olarak ikame edilmediği sürece
rasyo nel olacaktır. Yani , · ~nforınasyon ed inme nin marjinal maliyeti
sıfrrd an büyükst"' ~lel e para tutttlnüsı rasyoneldir. İşte , özellikle bu
dun.ım 1 rasyonel be kle milt"' r varsayımı ile dışarıda bırakılmıştır.
Rasyonel hekl~ntiler varsayımına göre ekonomik birimle r
be kle ntilerini o lustururke n tüm e nformasyonu kullanırlar ve bu işlenı
sırasınd:~ oluşan tüm nıaliye~ler dikkate alınmadığından ke ndilerini

sist.e maı ık olarak al<lattırnıazlar.
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işçi ve işverenler arasınd a yapıla n zımni sözleşme varsayımı yla
modelin genişletilmesi, mod e le Walrasyan olmayan öğe ler •dahil
edilmesidir. Bu 'öğeler RKT yaklaşımının me rkezi va rsayıınlanna te rs
düşmektedir.' Zımni anlaşmalar, nominal ücretlerin zama nsa l şokl a ra
reaksiyon göstermemesi ne neden o lmakt.acl ır . Böyle likle, nominal
fiyatın katı okluğu varsay_ılır ve miktarlar zamansal dengesizliğe uyum
sağlama görevini üstlenirler. Oysa, Walras'ta fi yat ve ücret bu görevi

yerine getirir.

·

Sonuç olarak, konjonktür seyrini şekill endi re n fenomenler
odelin genişletilmesi aşamasında da sadece ad hoc \ a rsayunlar!a
açıklanabilmektedir. Bu varsayımlar da rasyonel be klentile rin me rkezi
varsayımlarına ve mal ve işgücü pi yasas ındaki fiya t esnekliğine te rs
düşrnektedir. Bu çelişki başka bir beklenti nıodel,i kabul edile re k, kısa
vadeli fiyat katılığına izin verildiğinde ortadan kalkar. RKT yaklaşımına,
ancak, Walrasyan olmayan öğel e r dahil _ edildiğind e tutarlılık
sağlanabilmektedir . Bu durnıda ela · RKT modeli . Keynesye n ve
Monetarist yaklaşımlarla arasındaki temel farklılıkl a rı yitirmektedir.
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