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İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA
İktisadi Büyüme: Bir ekonominin ürettiği mal ve hizmet miktarındaki artışları ifade etmekle birlikte
aynı zamanda ekonominin reel gelir düzeyindeki artışları tanımlamaktadır.
İktisadi Kalkınma: Bir ülkenin üretim yapısını yüksek katma değerli ürünler üretecek şekilde
dönüştürmesi ve gelirin adaletli bir şekilde dağıtımı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi olarak
tanımlanabilir. Bu tanım doğrultusunda kalkınmanın amaçlan şöyle sıralanabilir.






Üretim ve teknoloji boyutu; Daha yüksek katına değerli ürünler üretmek
İnsani boyutu; Yaşam standartlarını yükseltmek
İstihdam boyutu; İstihdam olanaklarını arttırmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek Çevre
boyutu; Çevreye en az zararı vermek
Hâkimiyet boyutu; Toplumlarla yarışta önde yer almak
Özgürlük boyutu; İktisadi, siyasi, sosyal ve uluslararası ilişkiler bağlamında özgürlük düzeyini
yükseltmek.

KALKINMANIN ÖLÇÜLMESİ
1. Kişi Başına Gelir Düzeyi: Ülkelerin kalkınma düzeylerinin karşılaştırılmasında kullanılan temel ölçüt
kişi başına gelir düzeyidir. Ancak tek ölçüt olarak kullanılması doğru değildir. Kişi başına düşen gelir
düzeyi parametresinin eksik yönleri aşağıda sıralanmıştır.





Gelir dağılımı hakkında bilgi vermemektedir.
Kalkınma potansiyelini dikkate almamaktadır
Üretim teknolojisi ve üretilen mallar hakkında bilgi vermemektedir
Çalışma koşullan ve yaşam kalitesi hakkında bilgi vermemektedir.

2. İnsani Gelişme Endeksi: 1990 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP)
tarafından açıklanan ve kalkınmışlık göstergesi olarak kullanılan endekstir. Endeks sıfır ile bir arasında
değer almaktadır ve değerin bire yaklaşması insani gelişmişliğin arttığını gösterir. Endeks üç boyut
üzerinden ile saplanmaktadır.




Uzun ve sağlıklı bir yaşam (Ortalama ömür endeksi)
Bilgiye ulaşabilirlik (Eğitim Endeksi)
İnsan onuruna yakışır bir yaşma standardı (Gelir endeksi)

2014 yılı UNDP raporuna göre Türkiye 0,759 endeks değeri ile 187 ülke arasında 69 sırada yer alarak
yüksek insani gelişme kategorisinde yer almıştır.
KALKINMA İKTİSADININ DEĞİŞİMİ






2. Dünya Savaşı sonrası kalkınma anlayışı savaşta yıkıma uğrayan Avrupa'nın yeniden güçlü
hale getirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır.
Kalkınma kavramının Üçüncü Dünya ülkeleriyle ilişkilendirilmesi 1950'Il yılların ortalarından
itibaren başlarken Kalkınma iktisadı 1950 1975 arasında altın yıllarını yaşamıştır.
Bu dönemde hızlı sermaye birikimi iktisadi kalkınmanın motoru olarak görülmüştür. Hızlı
sermeye birikimi hızlı sanayileşmeyi getirecek ve bu da işsizliği ortadan kaldıracaktır.
İthal ikameci sanayileşme, planlama ve dış yardımlar sermeye birikimi yolu ile hızlı
büyümenin temel belirleyiciler olarak ortaya çıkmıştır.
1950'ii yıllarla 1970'ii yılların ortalarına kadar en parlak dönemini yaşayan kalkınma iktisadı
gözden düşmeye başlamıştır.
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Kalkınma kavramı ile birlikte özdeşleştirilen büyümenin sağlayacağı damlama etkisinden
herkesin yararlanacağı düşüncesi gerçekleşmemiştir.
Yoksulluğun azalması, gelir dağılımının iyileşmesi ve işsizlik oranlarının azaltılması beklentileri
karşılanamamış ve kalkınma iktisadı gözden düşmüştür.

NEO LİBERAL POLİTİKALAR- WASHİNGTON UZLAŞISI




Kalkınma iktisadının gazdan düşmesiyle BİRLİKTE IMF, Dünya Bankası ve FED (Amerikan
Merkez Bankası) öncülüğünde neo liberal politikalar önem kazanmaya başlamıştır.
Washington Uzlaşısı daha az devlet daha çok piyasa kapsamında mal, faktör ve sermaye
hareketten üzerindeki kısıtlamalar kaldırarak her şeyi piyasaya bırakmıştır.
Fiyat mekanizması ekonominin tek yol göstericisi haline gelmiştir. İktisadî büyüme,
sanayileşme kalkınma, gelir dağılımının iyileşmesi, işsizlik ve yoksulluğun önlenmesi gibi
konular piyasa güçlerine bırakılıp devlet müdahaleleri saf dışı bırakılmıştır.

Washington Uzlaşısı ve Benimsenen Politikalar











Mali disiplin
Kamu harcamalarında temel sağlık eğitim ve altyapı harcamalarına öncelik verilmesi
Vergi reformu (Vergi oranlarının düşürülüp vergi tabanının genişletilmesi)
Faiz oranlarının serbestleştirilmesi
Dış ticaretin serbestleştirilmesi
Rekabetçi kur politikaları
Doğrudan yabancı sermaye girişinin serbestleştirilmesi
Kamu girişimlerinin özelleştirmesi
Deregülasyon (Piyasaya giriş ve çıkış önündeki engellerin kaldırılması)
Mülkiyet haklarının güvence altına alınması

Hedeflenen bu amaçlar doğrultusunda ve yapısal uyum programları çerçevesinde serbest piyasanın
etkinliğinin arttırılmasıyla optimal kaynak dağılımı sağlanacak az gelişmiş ülkelere sermaye girişleri
olacak ve az gelişmiş ülkelerin büyümesi ve kalkınması sağlanacaktır.
POST WASHİNGTON UZLAŞISI






Washington Uzlaşısı düşük gelirli ülkelerde büyümenin arttırılması ve yoksulluğun
azaltılmasında yetersiz kalmıştır.
2000'li yılların başından itibaren Washington Uzlaşısı yerini Post Washington Uzlaşısına
bırakmaya başlamıştır.
Post Washington Uzlaşısında hükümetlerin rolü arttırılarak kaynak tahsisinde serbest piyasa
ekonomisinin sahip olduğu başarısızlıkların düzeltilmesi amaçlanmıştır.
Post Washington Uzlaşısının en önemli unsuru kalkınma sürecinde devlete önemli roller
düştüğünün yeniden anlaşılmasıdır.
Devlet piyasa mekanizması ile içi içe girecek ve nitelikli iş gücü yetiştirmede altyapısal
ihtiyaçların karşılanmasında önemli roller alacaktır.
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BİNYILIN KALKINMA HEDEFLERİ
Yoksulluğun azaltılması amacıyla ülkelerin uyguladığı strateji belgeleri doğrultusunda 2000 yılında
Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen hedeflerdir. Binyılın Kalkınma Hedefleri şunlardan
oluşmaktadır.









Aşırı yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılması
Herkes için temel eğitimin sağlanması
Cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve kadınların yetkilendirilmesi
Çocuk ölümlerinin azaltılması
Anne sağlığının iyileştirilmesi
HIV AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele
Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması
Kalkınma için bir küresel ortaklık geliştirilmesi

AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖZELLİKLERİ
1. Kişi Başına Gelir Düzeyi ve Gelir Dağılımı: Az gelişmiş ülkelerde (AGO) kişi başına gelir düzeyi çok
düşük seviyelerdedir. Kişi başı gelir düzeyinin düşük olmasının temel nedenleri arasında yetersiz
sermaye birikimi, vasıfsız işgücü, düşük eğitim düzeyi, teknolojik gerilik, hızlı nüfus artışı gibi nedenler
yer almaktadır.
Dünya Bankası'nın 2013 yılı verilerine güre kişi başına gelir düzeyine göre ülkelerin ayrımı aşağıdaki
gibidir.




Kişi hama gelir düzeyi 1045 doların altında kalan ülkeler düşük gelirli ülkelerdir.
Kişi başına gelir düzeyi 1045 ile 12.746 dolar arasında olan ülkeler orta gelirli ülkeler
sınıfındadır.
Kişi başına gelir düzeyi 12.746 doların üzerinde olan ülkeler yüksek gelirli ülkeler sınıfındadır.

AGÜ'lerde kişi başına gelir düzeyinin düşük olması yanında gelir dağılımı adaletsizliği de çok yüksek
seviyededir.
LORENZ EĞRİSİ
Gelir Yüzdesi

Eş Bölüşüm Doğrusu

%100

B

%80
%60
%40

X

Lorenz
Eğrisi

M. Lorenz tarafından geliştirilen ve bir ekonomide gelir
dağılımı adaletsizliğini geometrik olarak ifade eden
eğriye Lorenz Eğrisi denir. Eğri nüfusun belirli bir
yüzdesinin gelirden aldığı yüzde payı göstermektedir.
Eğri yandaki gibi gösterilir;
Eğri dikey eksende yüzde gelir düzeyinin ve yatay
eksende ise yüzde nüfus düzeyinin gösterildiği kutu
diyagramı içerisinde yer alır.

%20

Lorenz'e gere bir ekonomide nüfusun belirli bir yüzdesi
gelirden aynı yüzde payı alıyorsa bu durumda gelir
A %20 %40 %60 %80 %100
dağılımında mutlak eşitlik var demektir. Mutlak
Nüfus Yüzdesi
eşitliğin olduğu durumda Lorenz eğrisi A ve B keselerini
birleştiren bir doğru şeklindedir. Bu durumda eğri eş bölüşüm doğrusu c olarak ifade edilir.
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Gelir dağılımında mutlak eşitliğin olmadığı durumda Lorenz eğrisi C köşesine doğru yaklaşan bir eğri
şairini alanıdır. Bir ekonomide gelir dağılımı adaletsizliği arttıkça Lorenz eğrisi C köşesine doğru
yaklaşacaktır. Bu durumda nüfusun belirli bir yüzdesi gelirden aynı yüzde oranda pay alamayacaktır.
Gini Katsayısı: Gelir dağılımı adaletsizliğini derecelendiren ölçüttür. Gini katsayısı Lorenz eğrisinden
hareketle gelir dağılımı adaletsizliğini matematiksel olarak ifade etmektedir. Yukarıdaki şekilde eş
bölüşüm doğrusu ile Lorenz eğrisi arasında kalan alan X dersek Gini katsayısı aşağıdaki gibi hesaplanır.
G=






Gini kasayla sıfır ile bir arasında değer almaktadır
Katsayının bire yaklaşması gelir dağılımı adaletsizliğinin arttığını gösterir.
Katsayının sıfıra yaklaşması gelir dağılımı adaletsizliğinin azaldığını gösterir.
G=1 ise mutlak eşitliksiz söz konusudur.
G=0 ise mutlak eşitlik söz konusudur.

S. KUZNETS – KUZNETS TERS U EĞRİSİ: S. Kuznets kalkınma iktisadı üzerine çalışma yaparken toplam
gelirdeki artışla ortaya çıkan tüketim, üretim, ticaret ve gelir dağılımı olgularını ve ekonominin yapısal
değişimini analiz etmiştir.
Modem büyüme sürecinin önemli özelliği ulusal gelir içerisinde yatırım ve tasarrufların Payının önemli
ölçüde artması: gerekliliğidir.
Büyüme sürecinin başlangıç aşamasında gelir düzeyi artarken gelir dağılımının bozulacağını ancak
daha sonraki aşamalarda düzeleceğini savunmaktadır.
Şekilde dikey eksende Gini katsayısının yatay eksende ise
kişi başına düşen gelir düzeyinin gösterildiği Kuznets Ters U
eğrisi görülmektedir. Buna göre büyüme süreci ile birlikte
ülkedeki gelir düzeyi artarken gelir dağılımı önce
bozulmakta daha sonra ise gelir dağılımı iyileşme
göstermektedir.

Gini Katsayısı

1

0

y

Çevresel Kuznets Eğrisi: Ekonomilerin büyümesi ile çevreye verdikleri zarar arsındaki ilişkiyi gösteren
eğridir. Ters U eğrisinde olduğu gibi aynı şekildedir ve az gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümeleri
arttıkça başlangıçta çevreye verilen zararın artacağını ancak büyüme sürecinin belirli bir aşamasından
sonra verilen zararın azalacağını göstermektedir.
2. Nüfus: AGÜ'lerde nüfus artış hızı yüksektir ve ortalama ömür süresi kısadır.
Nüfus artış hızının yüksek olması;





Kişi başına düşen gelir düzeyini düşürür.
Tasarrufları azaltır.
İşsizlik oranının artmasına neden olurken verimliliği azaltır.
Sermaye birikiminin azalmasına neden olur.
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Yatırım sapması: Hızlı nüfus artışının alt yapı yatırımları, eğitim sağlık gibi alanlara kaydırmasıdır.
Sermaye Sığlaşması: Hızlı nüfus artışının kişi başına düşen sermaye miktarını azaltmasıdır.
Bağımlı Nüfus: Hızlı nüfus artışı ile birlikte çalışanların bakmakla yükümlü oldukları kişi sayısının
artmasıdır.
Nüfus ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi
a)Demografik Geçiş Teorisi: Teoriye göre az gelişmiş ülkelerin gelişme ve kalkınma sürecinde
demografik yapıları üç farklı gelişme gösterir.
Birinci aşama yüksek doğum ve yüksek ölüm oranının yaşandığı süreçtir.
İkinci aşama ölüm oranının azalmaya başladığı süreçtir.
Üçüncü aşama ise doğum oranlarının azalmaya başladığı süreç ya da düşük doğum ve ölüm oranlı
süreçtir.
b) Düşük Düzey Denge Tuzağı (R. Nelson): T. Malthus' un Nüfus Yasasına dayanan nüfus artışı ile gelir
artışı arasındaki karşılıklı bağımlılığın analiz edildiği modelde Nelson nüfus artışı, yatırımlar ve gelir
artışı değişkenlerini analiz etmiştir.




Gelir artışı karşısında nüfus artışının ulaşacağı maksimum değer %3.3' dür. Belirli bir istikrar
sürecinden sonra nüfus azalır.
Nüfus artışının maksimuma ulaştığı gelir düzeyinden sonra gelirdeki artış tasarrufları ve
yatırılman arttıracaktır.
Buna göre ekonomik gelişmenin ve kalkınmanın başlatılabilmesi için gelir artış oranının nüfus
artış oranından daha fazla olması gerekmektedir.

3. İşsizlik: AGÜ'Ierde işsizlik oranları yüksektir. Bunun en büyük nedeni nüfus artışının iş olanakları
artışından daha yüksek olmasıdır. iş olanaklarının artmaması ise yatırım eksikliğinden
kaynaklanmaktadır. AGÜ'ler nitelikli iş güzünde arz sorunlu, niteliksiz iş gücünde ise talep sorunlu
ülkelerdir.
4. Korunaksız İstihdam: İşçilerin kendilerini ve ailelerini kabul edilebilir geçim düzeyinde tutan, sosyal
güvenceler sağlayan ve insana değer veren iş koşullarına sahip olan İşlere düzgün iş denir. AGU’lerde
işçilerin büyük çoğunluğu tehlikeli çalışma koşullarında. sosyal güvenlik olmadan çok düşük gelirle
korunaksız işlerde çalışmaktadır.
5. Çalışan Yoksulluğu: Günlük yoksulluk sınırının altında ücret kazanan kişiler için geliştirilen
kavramdır. AGÜ'Ierde çalışan yoksulluğu çok yüksek seviyededir. Çalışan yoksulluğu altındaki işçiler
kendilerini ve ailelerini yoksulluktan kurtaramamaktadır.
6. Üretim: AGÜ'lerde hakîm sektör tarım sektörüdür. Toplam üretimin büyük bir kısmı tarımdan elde
edilmektedir ve çalışanların büyük kısmı da tarım sektöründe yer almaktadır. Sanayi sektörü yeteri
düzeyde gelişmemiştir. Hem tarım hem de sanayi sektöründe üretim düşük ve eski teknolojilerle
yapılmaktadır.
7. Dış Ticaret: AGÜ'lerin çoğunda dış ticaret milli gelirin küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Dış
ticarette daha çok birincil mal ve hammadde ihraç edilip nihai sanayi malları ithal edilmektedir. İhraç
edilen tarım ürünlerinin fiiyat ve gelire karşı esnekliklerin düşük olması ihraç gelirlerinin artmasını
engellemektedir.
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8. Eğitim Düzeyi: AGÜ'lerde okuma yazma oranı düşüktür ve hızlı nüfus artışı eğitim sistemini yetersiz
kılmaktadır. Kaynak dağılımı düzensizliği eğitim yatırımlarını azaltırken eğitim yetersizliği nitelikli
işgücü miktarını azaltmaktadır.
9. Sosyal Yapı Yaşam Düzeyi: Genellikle otoriter devlet yapısı hakimdir. Sosyal yaşam alanları,
beslenme, sağlık konusunda yetersizlikler vardır. Çocuk işçi sayısı yüksektir. Toplum geleneksel yapı
ve modem yapı olarak iki bölüme ayrılmıştır. Kentleşme oranı düşüktür.
Geleneksel Yapı:





Sermaye birikimi yetersizdir ve verimlilik düzeyi düşüktür.
Tarım sektörünün hakim olduğu yapıdır.
Ücret düzeyleri düşüktür ve nüfus artış hızı yüksektir.
Üretim daha çok pazar için değil hane halkları için yapılmaktadır.

Modern Yapı:





Sermaye birikimi hızlıdır ve verimlilik düzeyi yüksektir
Sanayi sektörü daha ön plandadır.
Pazar anlayışı hakimdir ve ihracat yapılmaktadır.
Ücret düzeyleri yüksektir ve kar güdüsü belirgindir.

10.Sermaye Piyasası: Halkın genel alışkanlığı elindeki parayı gömülemektir. Bu nedenle sermaye
piyasaları gelişmemiştir.
11.Girişimci ve Üretim Organizasyonu: AGÜ’lerde girişimci sayısı azdır ve yönetsel beceri
noksanlıkları söz konusudur.
12.Doğal Kaynaklar: Hammadde niteliğindeki doğal kaynakların az gelişmiş ülkelerden gelişmiş
ülkelere yoğun bir akımı söz konusudur. Doğal kaynakların, genel olarak azgelişmiş ülkeler tarafından
üretildiği ve gelişmiş ülkeler tarafından tüketildiği görülmektedir.
Kaynakların Laneti Hollanda Hastalığı: Hollanda Hastalığı doğal kaynak gelirlerinden dolayı ülkedeki
yerel paranın aşın değerlenmesi ve bunun sonucunda bozulan ticaret koşullan sonucunda ülke
ekonomisinde baş gösteren yüksek cari açık ve işsizlik sorunsalını tanımlar. Bu durum Hollanda’da
70'ii yılların başında Kuzey Denizinde petrol bulunduktan sonra yaşandığı için bu ülkenin adı ile anılır.
YOKSULLUK TANIMLARI
Mutlak Yoksulluk: Bir insanını yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini elde edemediği
yoksulluk türüdür. Mutlak yoksulluk çizgisi minimum gıda harcamaları ve temel ihtiyaçların
karşılanamadığı durumda ortaya çıkar.
2. Göreli Yoksulluk: Bir kişinin kendisini biyolojik olarak değil, toplumsal olarak yeniden üretebilmesi
için gerekli olan tüketim ve yaşam düzeyinin saptanmasından yola çıkan kavramdır. Buna göre
toplumda kabul edilir minimum gelir düzeyinin altında geliri olanlar güreli yoksul olarak tanımlanır.
3. Öznel Yoksulluk: Yoksulluk çizgisinin toplum tarafından belirlendiği durumdur. Toplumda yapılan
anketlerle yoksulluk sınırının belirlendiği yoksulluk türüdür.
4. insani Yoksulluk: Katlanılabilir bir yaşam için gerekli fırsatlara ve seçeneklere sahip olamamak
şeklinde ifade edilen yoksulluk türüdür. Gelirle ilişkilendirilmeyen bu yoksulluk tanımında yoksulluk,
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sağlık hizmetlerine, temiz su kaynaklarına, eğitim hizmetlerine ve uzun yaşam süresine sahip olunup
olunmadığı gibi parametrelerle ölçülür.
YOKSULLUK ENDEKSLERİ
A. Birleşik Yoksulluk Endeksleri
1. İnsani Yoksulluk Endeksi: Birleşmiş Milletler tarafından 1997 yılından itibaren hesaplanan
endekstir. Gelişmekte olan ülkeler için şu başlıklarda hesaplama yapılmaktadır.






40 yaş altı nüfus yüzdesi
Okuma yazma bilmeyen nüfus yüzdesi
Temiz içme suyuna sahip olmayan nüfus yüzdesi
Temel sağlık hizmetlerinden yoksun nüfus yüzdesi
5 yaş altı yeterli beslenmeyen çocuk yüzdesi

2. Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi: Yoksulluğun parasal değer dışında kalan kriterlerinde dikkate
alınmasıyla ölçülen yoksulluk endeksidir. Birleşmiş Milletler tarafından 2010 yılında itibaren
hesaplanan bu endekste yoksulluk sağlık, eğitim ve yaşam standardı olarak üç boyutta toplanır.
B. Diğer Endeksler
1. Kafa Sayısı Endeksi: Basit ve yoğun kullanılan bir endekstir. Yoksulluk sınırının altındaki nüfusun
toplam nüfusa oranı şeklinde hesaplanır. Yoksulluk şiddeti hakkında bilgi vermez.
2. Yoksulluk Açığı Endeksi: Yoksulluk sınırından her yoksulun geliri çıkartılıp, bu gelirlerin toplanarak
yoksul kişi sayısına oranlanmasıyla elde edilir.
3. Sen Endeksi: Yoksulluk şiddetini daha iyi yansıtan ve yoksulluk ölçümü hesabına yoksullar
arasındaki gelir dağılımını da katan endekstir.
4. Foster-Greer-Thorbecke Endeksi: Toplam yoksulluğun, alt grupların yoksulluk düzeylerinin tartılı
ortalaması şeklinde elde edildiği yoksulluk türüdür. Yoksulluğun yoğunluğunu dikkate almaktadır.
AZ GELİŞMİŞLİĞİN NEDENLERİ
1. Geleneksel (Neo Klasik) Yaklaşım:
Sanayileşmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasında bir ayrım yapmamakta ve bu ayrımı kabul
etmemektedirler.
Az gelişmiş ülkeler için tüketicilerin fayda, üreticilerin de kar maksimizasyonu varsayımlarının geçerli
olduğunu savunurlar.
Gelişmekte olan ülkelerde de iktisadi davranışlarının belirleyicisi olarak piyasanın temel rol oynadığını
ve büyüme ve kalkınmanın piyasa mekanizması tarafından çözümleneceğini savunurlar.
Az gelişmiş ülkelerin kalkınamamasının nedeni arz ve talepten kaynaklanan yetersizlikler, üretim
faktörlerinin organizasyonunda görülen aksamalar, piyasaların küçüklüğü, girişimci noksanlığı, üretim
teknolojisinin yetersizliği, maddi ve beşeri sermayedeki yetersizliklerdir.
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2. Yapısalcı Yaklaşım:
Az gelişmiş ülkelerde geri kalmanın sermaye darlığına bağlı olduğunu savunmuşlardır. Sermaye
darlığının altında yatan etkenleri analiz etmişledir.
Az gelişmiş ülkelerde sınırlı pazarlar sanayileşme sürecine yeterli destek vermemektedir.
Dış ticarette daha çok tarımsal ürünler ihraç edilirken zaman içerisinde dış ticaret hadleri az gelişmiş
ülkeler aleyhine değişecek (Singer-Prebish Tezi) ve gerekli olan sermaye birikimi sağlanamayacaktır.
Kalkınmanın sağlanabilmesi için devletin rol üstlenmesi ve planlı yatırımların gerekliliği şarttır.
Singer Prebish Tezi: Dış ticaret hadlerinin gelişmekte olan ülkeler aleyhine gelişmiş ülkelerin ise
lehine değiştiğinin ifade edildiği yaklaşımdır. Yaklaşıma göre bunun nedenleri gıda malları talebinin
azalması, gelişmiş ülkelerin tanım koruması, teknolojiye bağlı yapay üretimler, tarım sektöründe
makineleşme ve düşük esneklik olarak ifade edilmektedir.
3. Bağımlılık Yaklaşımı (Neo Marxist Azgelişmişlik)






Savunucular P. Baran, AG. Frank, S. Amin. A. Emmanuel. G. Kay, I. Wallerstein
Bu yaklaşım az gelişmişliğin kapitalizm sonucunda oluştuğunu ileri sürer.
Ülkeleri merkez (kapitalist-sömüren) ve çevre (sömürülen) ülkeler olarak ayıran yaklaşıma
göre merkezdeki ülkeler çevre ülkelerin gelişmesini engelleyen hamlelerde bulunarak
azgelişmişliğe neden olurlar.
Bağımlılık yaklaşımına göre az gelişmişlikten kurtulmanın yolu yaratılan artık değerlerin ülke
içinde sanayileşme için kullanılması ve devlet kontrolünde bir sanayileşme modelinin
benimsenmesidir.

4. Kısır Döngü Teorileri:
A-) Yoksulluk Kısır Döngüsü Kapalı Çember Teorisi (R. Nurkse)





Bir ülke fakir olduğu için fakirdir.
Az gelişmiş ülkelerin kalkınmasının önündeki en büyük engel fakirliğin neden olduğu kısır
döngüdür.
Az gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen gelir düzeyinin düşük olması tasarrufların düşük
olmasını beraberinde getirirken gerekli yatırımların yapılamamasına neden olur.
Düşük yatırım düzeyi düşük verimliliği beraberinde getirirken düşük verimlilik yine düşük gelir
düzeyini beraberinde getirecektir. ° Başlangıç noktasına geri dönülmüş ve bu döngüden
çıkılamamıştır.

b) Klasik Sınırlı İşbölümü Kısır Döngüsü:
Sınırlı işbölümü -> Düşük Verimlilik -> Düşük Karlılık -> Yetersiz Sermaye Birikimi -> Sınırlı Pazar ->
Sınırlı İş Bölümü
c) Emek Kısır Döngüsü:
Emek Arzı Artışı -> Emek Yoğun Üretim -> Düşük Verimlilik -> Düşük Kar -> Düşük Sermaye Birikimi->
Düşük İstihdam -> Emek Arzı Artışı
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AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİN GELİŞMİŞ ÜLKELERİ YAKALAMASI (YAKINSAMA VE IRAKSAMA)
A. Neo Klasik Yaklaşım Koşulsuz Yakınsama
Az gelişmiş ülkelerde sermaye birikimi sürecinde kıt olan sermayenin ilave her biriminin getirisi
gelişmiş ülkelere göre daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla az gelişmiş ülkelerde sermaye birikimi
arttıkça getirideki artışlar daha büyük olacak ve az gelişmiş ülkeler gelişmiş ülkelere göre daha hızlı
büyüyecek ve onları yakalayacaktır.
Ancak bu öngörüyü test eden içsel büyüme modelleri açığın kapanmadığını tam tersine açığın giderek
arttığını göstermekledir. Bunun nedeni ise gelişmiş ülkelerde AR-GE yatırımları ve beşeri sermaye
yatırımları nedeniyle sermaye için azalan verimler yasasının geçerli olmamasıdır.
B. Koşullu Yakınsama
1. Yakalama Hipotezi M. Abramovitz







Hipotezin temel düşüncesi gelir düzeyinin sermaye stokundaki teknoloji düzeyine bağlı
olduğu teknolojik olarak son derece düşük sermaye stokuna sahip olan az gelişmiş ülkeler
ileri teknoloji düzeyli sermayeye sahip oldukça kişi başına gelir düzeylerinin artışı o kadar hızlı
olacağıdır.
İktisadi büyümenin başlangıç düzeyi ile büyüme oranları arasında ters yönlü ılişki vardır.
Bir ülke ne kadar az gelişmişse kişi başına gelir düzeyi artışı o kadar yüksek olur. ° Gende
kalan ülkeler başlangıçta ne kadar gerideyse gelişmiş ülkeleri o kadar hızlı yakalar.
Takipçi ülkelerin büyüme potansiyelleri gelişmiş ülkelere yakınsadıkça azalır. Yakalamanın
gerçekleşmemesinin nedeni az gelişmiş ülkelerde sosyal yetenek düzeyinin düşük olmasıdır.
Yakalamanın gerçekleşmesi için teknoloji dışında az gelişmiş ülkelerin sosyal yetenek düzeyini
geliştirmiş olması gerekir.

2. Fırsat Pencereleri C. Perez ve L. Soete
Teori yakalama hipotezindeki sosyal yeteneklerden ziyade teknoloji açığı üzerinde durur. Gelişmiş
ülkeleri bir diğer ifade ile ileri teknolojileri yakalama açısından iki fırsat penceresi vardır.
Birinci Fırsat Penceresi:



Az gelişmiş ülkeler gelişmiş ülkelerin standart hale getirdikleri ürünlerin üretim sürecine
girerek gelişmiş ülkeleri yakalayabilir.
Perez ve Soete birinci pencereyi önemsemez. Çünkü gelişmiş ülkeler teknoloji avantajlarını
koruyacak şekılde davranırlar.

İkinci Fırsat Penceresi:





Gerçek pencerenin gelişmiş ülkelerde tekno -ekonomik paradigma kaymalarının meydana
geldiği yani yeni teknolojik sistem değişimlerinin olduğu dönemde açılacağı savunulur.
Bu geçiş döneminde geçmişin teknolojik ve kurumsal gelişmeleri gelişmiş ülkelerde yapmak
istedikleri yapısal değişimler önünde fiziki ve mali yükler oluşturur.
Geç kalan ülkeler için geçmişten kalan kurumları taşıma ve sermaye stoku yükleri
olmadığından avantajlıdırlar ve yeni teknolojik sistemlerin kabulü daha hızlı olur.
Gelişmiş ülkelerin tekno - ekonomik paradigma değişimlerinin olduğu dönemlerde az gelişmiş
ülkeler bu değişime uyum sağlarsa gelişmiş ülkeleri yakalayabilir.
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3. Farklılaştırılmış Sistem A. Gerschenkron





Teknolojik açığı ile sosyal açığın birlikte var olmasından hareket ederek sosyal yeteneğin
gelişmesiyle teknoloji yakalama sürecinin aynı anda meydana geldiği savunulur.
Az gelişmiş ülkeler sanayileşmelerini kendileri yaratmadan gelişmiş ülkeler tarafından daha
önce yaratılan teknolojik ve kurumsal gelişmelerden faydalanarak sanayileşme başlatabilir.
Modelde her ülkenin farklı kurumsal biçimde sanayileşme çabası söz konusudur. (Almanya'da
yatırım bankaları, Rusya'da devlet, Japonya'da Zaibatsular ile)
Gerschenkron’a göre koşullara özgü kurumların ortaya çıkması ve geç kalan ülkeler arasında
farklı koşullarla yakalama imkanı mümkündür.

KALKINMA TEORİLERİ
KALKINMA AŞAMALARI -YAPISAL DEĞİŞME
1. Basit Aşama Teorisi (A.S.B. Fisherc. Clark)
Kalkınma iktisadının temellerinin atıldığı yaklaşımdır. Basit aşama teorisi ülkelerin kalkınma
süreçlerinin hangi aşamalardan geçtiğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda Fisher ve Clark kalkınma
sürecini birincil, ikincil ve üçüncül sektör arasındaki ayrıma göre şekillendirmiştir.




Birincil Üretim -> Tarımsal Ürünler (Tarım Sektörü)
İkincil Üretim -> Sanayi Ürünleri (Sanayi Sektörü)
Üçüncül Üretim -> Hizmet Ürünleri (Hizmet Sektörü)

Bu yaklaşıma göre her ülke işe önce birincil malların üretimi ile başlamaktadır. Kalkınma ilerledıkçe
ekonominin ağırlığı ikincil malların üretimine sonrada üçüncül malların üretimine kaymaktadır.
2. Rostow'un Büyüme Aşamalan Teorisi (W.W.Rostow)
Rostow'a göre tüm toplumlar aynı yolu izleyerek kalkınma süreçlerini tamamlamaktadır. Bu aşamalar
geleneksel toplum aşaması, kalkışa hazırlık aşaması, kalkış aşaması, olgunlaşma aşaması ve yoğun
kitlesel tüketim aşamasıdır.
a. Geleneksel Toplum Aşaması:






Kişi başına elde edilen gelir düzeyi düşüktür ve bir üst sınırla sınırlanmıştır.
Üretim sınırlıdır ve kaynakların büyük kısmı tarıma ayrılmıştır.
Tanım toplam emek gücünün %75'ten fazlasını istihdam etmektedir.
Yatırım düzeyi oldukça düşüktür ve üretim yöntemleri değişiklik göstermez.
Kaderci zihniyet hakimdir ve siyasi iktidar toprak sahipleridir.
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b) Kalkışa Hazırlık Aşamasındaki Toplum: Geleneksel toplum aşamasından kalkışa hazırlık aşamasına
geçiş ülkelerin kendi dinamikleri ile olabileceği gibi dışından gelen şoklarla da olabilir.







Sosyal sabit sermaye yatırımlarının ve özellikle ulaştırma yatırımlarının gerçekleştirilmesi ön
plandadır.
Kalkışa geçmenin ön koşulu altyapı yatırımlarının oluşturulması ve tarım ve ticaretten
sanayiye geçişi gerçekleştirecek iktisadi düzeni bulmaktır.
Siyasi sosyal ve kültürel yapıda köklü değişimler gerekmektedir.
Toprağa dayanan eski elit tabakanın yerine yeni elit tabakanın ortaya çıkması gerekir.
Yeni elit tabakanın temel işlevlerinden biri tarımdan sanayiye fon aktarmaktır.
Sanayi ve ticaretin gelişmesinde, kar güdüsüyle hareket eden girişimciler önemli rol
oynayacaktır.

c) Kalkış Aşamasındaki Toplum: Rostov’a göre kalkış aşamasının başlangıcında ihtilal, devrim gibi çok
güçlü uyarıcılar görülür.






Üretken yatırımların milli gelir içerisindeki payının %10 veya üzerine çıkması gerekir.
Böylelikle nüfus artış hızını aşan gelir artışı sağlanmalıdır.
Yüksek hızla gelişen birkaç imalat sektörünün kurulması gerekir.
Bu aşamada gelişmeyi engelleyen direnmeler tamamen yıkılır.
Yeni elit sınıfın çoğalmasıyla birlikte özel sektör genişler ve yatırımlar artar.
Tarım sektöründe, davranış, zihniyet ve üretim yöntemlerinde köklü değişmeler oluşur.

Rostov’un kalkış aşaması için çok önemli gördüğü kavramlardan bir tanesi önder sektörler kavramıdır
Rostov’a göre bir ekonominin tümünün gelişimi, bir anlamda kalkışın gerçekleşmesi ilk süreçte önder
sektör olarak tanımlanan sektörlerdeki gelişmelerin bir sonucudur. Önder sektör, ekonomide birinci
öncelikle gelişen ve daha gelişim aşamasının başlangıcında çok hızlı bir yayılma göstererek ekonomik
yapı üzerinde doğrudan ve zincirleme etkileri ile büyük etkiler yaratan sektördür.
d) Olgunlaşma Aşamasındaki Toplum









Kendi kendini besleyen dinamik bir toplumsal ve ekonomik yapı oluşmuştur
Ekonomik faaliyetler düzenli gelişir ve modem teknoloji her alana yayılır.
Ekonomik dalgalanmalar beraberinde güçlü ve uzun bir ilerleme süreci oluşturur
Milli gelirin yaklaşık %20 si düzenli ve sürekli olarak sanayi yatırımlarına ayrılır.
Gelir artış hızı nüfus artış hızından büyüktür.
Yeni önder sektörler büyürken, eskileri duraklar.
Sanayinin yapısı ağır sanayiden daha sofistike üretim süreçlerine doğru ilerler.
İthal edilen mallar artık yurtiçinde üretilir.

Olgunluk aşaması süreci son bulmaya yaklaşırken şu değişmeler görülür




İşgücünün, sektörel dağılımı, davranışları ve becerileri değişmiştir. Kentlerin nüfusu artmış ve
işgücünün becerisi yükselmiştir.
Liderlik özellikleri değişmiştir. Artik alanlarının uzmanı olan rasyonel ve profesyonel
yöneticiler iş başındadır.
Toplum bir bütün olarak sanayileşmeden bıkmaya başlamış ve sanayileşmenin tek amaç
olmadığını düşünmeye başlamışlardır.
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e) Yoğun Kitlesel Tüketim Aşamasındaki Toplum







Yoğun kitlesel tüketim aşamasındaki toplumun yeni önder sektörleri, dayanıklı tüketim
malları ve hizmet sektörleridir. ° Kaynaklar gittikçe tüketim mallarına ve kitlesel düzeyde
çeşitli hizmetlerin yayılmasına yönelmektedir.
Bu dönemde her ülke için aşağıda verilen üç olgu arasında bir tercih dengesi oluşturulur.
Refah devleti olmak; çalışma saatlerini azaltmak, sosyal güvenliği arttırmak, gelir dağılımını
yeniden düzenlemek.
Dayanıklı tüketim malları üretmek ve temel gıda maddeleri tüketimini aşmak
Dünya ölçeğinde etkin olabilmek için, dış politika ve askeri üstünlük sağlamaya yönelik plan,
hedef ve stratejiler oluşturmak.

3. Kaldor Büyüme Yasaları (N.Kaldor):
Yapılan araştırmalar sanayinin büyümesi ile GSYiH büyümesi K*arasında yakın ilişki olduğunu
göstermektedir. Sanayinin büyümesi ve verimlilik artışı ile GSYİH büyümesi arasındaki pozitif ilişkileri
ifade eden kurallara Kaldor Büyüme Yasaları denir.
1. Kaldor Büyüme Yasası: İmalat sanayinin büyümesi ile GSYİH'nın büyümesi arasında pozitif yünlü
ilişki vardır.
2. Kaldor Büyüme Yasası: İmalat sanayindeki üretim büyümesi ile imalat sanayindeki verimlilik artışı
arasında pozitif yünlü ilişki vardır.
3. Kaldor Büyüme Yasası: İmalat sanayinin büyümesi ile diğer sektörlerdeki verimlilik artışı arasında
pozitif yünlü ilişki vardır.
4. Sanayileşme Sürecinin Deseni (W.S. Hoffmann)
Sanayi üretimini tüketim ve sermaye malları olarak ikiye ayıran Hoffmann, ekonomilerin imalat sanayi
yapılarının aynı büyüme desenini yani aynı yolu izleyeceğini savunur.
Tüketim malları sanayileri:





Gıda, içecek ve tütün
Ayakkabı dahil giyim
Den‘ ve kösele ürünler
Mobilyacılık

Sermaye malları sanayileri:





Demir ve demir dışı metaller
Makine
Taşıtlar
Kimya ürünleri

Hoffmann tüketim malları sanayinin, sanayileşme sürecinde ilk büyüyen sektör olduğunu
belirtmektedir. Sermaye malları sanayileri daha sonra ancak daha hızlı büyüyen sektördür.
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DUAL KALKIMA MODELLERI
1. Sınırsız Emek Arzı ile Kalkınma Modeli (W.A. Lewis)







Az gelişmiş ülkelerde biri değişim sektörü (modern sektör) diğeri geçimlik sektör (geleneksel
tarım sektörü) olmak üzere ikili (dual) bir yapı vardır.
Modern kesimde yüksek verimlilik ve yüksek ücretler söz konusu iken geleneksel sektörde
düşük verimlilik ve düşük ücretler söz konusudur.
Modern kesim ihtiyaç duyduğu işgücünü sınırsız emek arzına sahip geleneksel sektörden
sağlanabilir.
İşgücü transferi modem kesimde ücret düzeylerinin yüksek olması nedeniyle kendiliğinden
sağlanacaktır.
Kalkınmanın gerçekleşebilmesi için modem kesimde sermaye birikimine ihtiyaç vardır. Bunun
için yatırımı destekleyen tasarruflara ihtiyaç vardır.
Az gelişmiş ülkelerde kalkınmayı engelleyen etken tasarruf oranının düşüklüğüdür.

2. Tarım ile Sanayi Arasındaki Tamamlayıcılık - Kaldor Modeli





Tarımın piyasaya sunduğu pazarlanabilir artık çoğaldıkça sanayinin ucuz satın alabileceği
yiyecek malı miktarı artar.
Bu durumda sanayi sektörü daha fazla tasarruf yaparak daha fazla sermaye birikiminde
bulunabilir. Tarım ve sanayi sektörleri aynı zamanda birbirlerine talep yaratmaktadır.
Tarımsal malların fiyatı yükseldikçe satın alma gücüde yükseleceğinden bu aynı zamanda
sanayi mallarına olan talebi arttıracaktır.
Modelde sanayi ve tarım arasındaki ticaret haddi her iki sektördeki arz ve talebin aynı oranda
büyümesini sağlayan temel unsurdur.

3. Harris Tor-ado Modeli Kentsel işsizlik (J.R. Harris M.P. Torado)




Modelde ekonomide kentsel formel sektör ile kırsal sektörden oluşan iki sektör yer
almaktadır.
Kentsel formel sektörde işçilere daha yüksek ücret ödenmektedir.
Kentsel formel sektörde ücret düzeyinin yüksek olması kırsal sektörden kentsel formel
sektöre göçlere sebep olmaktadır.

4. Sosyal Düalizm (J.H. Boeke)





Boeke'ye göre az gelişmiş ülkelerde doğulu ve batılı olmak üzere iki farklı sosyal sistem ve
değerler sistemi vardır.
Doğulu toplum sınırlı ihtiyaçları olan fiyat değişimine duyarsız. riske girmeyen ve spekülatif
kar peşinde koşan toplumdur.
Batılı toplum ise sınırsız ihtiyaçları olan, fiyatlara duyarlı, risk alan ve normal kar pelinde
koşan toplumdur.
İki farklı yapının olması nedeniyle aynı iktisadi politikalar uygulanamaz. Bir kesimin lehine
olan politika mutlaka diğer kesimin aleyhine olacaktır. Bu nedenle ikili yapıya sahip olan
toplumlarda uygulanan iktisadi politikada ikili olmalıdır.
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DENGEL VE DENGESİZ BÜYÜME
1. Büyük itiş Teorisi (P.R. Rodani Dengeli Büyüme)








Dengeli büyüme biri diğerlerinin talebini oluşturan çeşitli sektörlere eş anlı yatırımların
yapılması ile ortaya çıkacak bir olgudur. Teoriye göre iki sanayileşme yolu söz konusudur.
Uluslararası yatırım olmadan kendi kendine yetebilen dışa kapalı Rusya modeli ve uluslararası
iş bölümüne giderek dünya ekonomisi ile birlikte sanayileşmedir.
Dışa kapalı modelde sanayileşme süreci yavaştır ve temel koşul toplumda düşük yaşam
standardı ve düşük tüketim düzeyidir.
iş bolümü ile sanayileşmede süreç daha hızlıdır ve toplumsal fedakârlık daha azdır.
Uluslararası sanayiye dayalı bir modeldir.
Rodan'a göre sanayileşme sürecinde devletin ekonomiye müdahalesi şarttır. Tamamlayıcı ve
planlı bir sistem gereklidir.
Planlı bir sanayileşme için yatırımların büyük itiş ortaya çıkarması gerektiği ve bunun içinde
yatırımların birbirlerini tamamlayıcı sektörlere aynı anda başlatılması gerekir.
Büyült iliş başlatmak için yeterli derecede sermaye birikimi gerekmektedir. Az gelişmiş
ülkelerin sermaye birikimleri için uluslararası yardımlar önemli bir unsur olmaktadır.

2. Dengeslz Büyüme (O. Hirschman)
Hirschman’a göre geri kalmış yoksul ülkeler, dengeli kalkınma teorisyenlerinin öngördükleri gibi
bütün sektörlerde eş zamanlı bir kalkınma hamlesini gerçekleştirecek ne sermaye miktarına ne de arz
ve talep yönüyle piyasa genişliğine sahiptirler.
Dengesiz Büyüme doktrinin en önemli Hirschman'a göre, azgelişmiş ülkelerdeki gerçek kıtlık, yalnızca
sahip olunan kaynakların kendi azlıkları değil, az da olsa bu kaynakları bir araya getirerek işletecek
araç ve yeteneğin yanı karar verme mekanizmasının yetersizliğidir. Azgelişmiş ülkeler yeterli
kaynaklara sahip olmadıkları gibi, bunlardan ekonomik bir şekilde yararlanmayı da bilmemektedir. Bu
nedenle azgelişmiş ülkeler dengesiz büyümek zorundadır.
Bu dengesizlik sürecinde öne çıkarılması gereken endüstriler, diğer endüstrilerde yeni yatırımları
teşvik edebilecek niteliğe sahip olmalıdır. Bu durumu Hirschman “ileri ve geri bağlantılar" olarak
tanımlamaktadır. Bir endüstrin ileri bağlantısı, bu endüstrinin çıktılarını kullanan yeni endüstrilerin
ortaya çıkmasını sağladığı zaman söz konusu olmaktadır. Geri bağlantılar ise bir endüstrinin kullandığı
girdileri üreten endüstrilerde yatırımları arttırıcı etkisi olduğunda ortaya çıkmaktadır.
Bir diğer dengesiz kalkınma kuramcısı Paul Streeten’dır. Streeten, dengesiz kalkınmanın belli şartlar
altında ilerlemeyi bozmaktan çok canlandırarak teşvik edeceğini söylemektedir. Ona göre denge
üzerinde fazla ısrar etmek ve önem vermek, durgunluğu önlemekten çok ona neden olabilecektir.
3. Kalkınma Kutuplan (F. Perroux)
Perroux tarafından iktisadi kalkınmanın bir ülkede her bölgede aynı anda gerçekleşmeyeceği
savunulur. Ona göre ülkede başlangıçta belirli bölgeler öncelikle kalkınırken kalkınma kutupları ortaya
çıkar. Ancak zamanla bu kutuplar çevreye yayılır ve diğer bölgelerde zamanla kalkınır.
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4. Kutuplaşma Teorisi (G. Myrdal)
Myrdal'a göre kalkınma kutuplarının kalkınmayı diğer bölgelere yayma özellikleri sınırlıdır. Çünkü
üretim faktörleri en verimli oldukları ve en yüksek getiriyi sağladıkları bölgede kalırlar. Dolayısıyla bir
ülkedeki kalkınma belirli bölgelerde kutuplaşma şeklinde ortaya çıkacaktır.
EKONOMİK BÜYÜME
BÜYÜMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ
1. Adam Smith






Büyümeyi sermaye birikimi ve iş bölümü ve uzmanlaşma ile açıklar.
iş bölümü ve uzmanlaşma sermaye birikimine ve piyasaların genişlemesine neden olur.
Sermaye, başlangıçta doğal kaynaklara ve toprağa göre daha kıt olduğu için sermaye
birikiminde kar oranı yüksektir.
Sermaye birikimi işgücü talebini ve ücret düzeyini arttırırken azalan verimler yasası gereği kar
oranları düşecektir.
Sermaye artışı nüfus artışı ile birlikte gerçekleştiğinde doğal kaynaklar ve iklimin sınırladığı
ölçüde büyüme gerçekleşecektir ancak büyüme sınırsız olmayıp tam zenginlik aşamasında
duracaktır.

2. David Ricardo








Büyüme sürecinde azalan verimler ve fonksiyonel gelir dağılımı üzerinde yoğunlaşmıştır.
Tarım sektöründe teknik ilerleme hızı düşüktür ve azalan verimler geçerlidir.
Sanayi sektöründe teknik ilerleme hızı yüksektir ve artan verimler geçerlidir.
Üretim fonksiyonu emek, sermaye ve toprakla ifade edilir.
Başlangıçta sermaye birikiminin karının yüksek olması nedeniyle sermaye birikimi artacaktır.
Sermaye birikimindeki bu artış emek talebini arttırırken bu süreç ekonomik büyümeyi
beraberinde getirecektir.
Zamanla verimsiz toprakların kullanılması ve azalan verimler nedeniyle karlar azalırken
yatırımlar azalacak ve büyüme duracaktır.

3. Joseph Schumpeter






Büyüme, yenilik ve girişimci kavramı ile açıklanır.
Yenilik, teknik ilerleme veya yeni kaynakların bulunması olarak tanımlanır.
Yeniliklerin girişimciler tarafından uygulanması yatırımların artmasına neden olacaktır.
Yeni girişimciler yeni yatırımlarla monopolcü karı elde ederken eski malların ve endüstrilerin
yıkılmasına neden olur (Yaratıcı Yıkım).
Girişimciler yüksek kar amacı ile yenilikler gerçekleştirerek sürekli bir büyümeyi
sağlayacaklardır.
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4. Thomas Malthus





Hâsıla toprak ve emek kullanılarak elde edilir. Toprak arzı sabit olduğu için hâsıla düzeyi
emeğe bağlı olarak değişir.
Üretim sürecinde emeğin azalan verimi geçerlidir.
Nüfus artışı kişi başına reel gelirin bir fonksiyonudur (Nüfus Yasası)
Büyüme gerçekleşip gelir düzeyi arttıkça nüfusun artmasına bağlı olarak gelecekte durgunluk
ve yoksulluk yaşanacaktır.

5. J. Maynard Keynes




Yatırımların toplam talep üzerine etkilerini analiz etmiş ancak sermaye birikimi üzerine
etkilerini göz ardı etmiştir.
Analizleri kısa dönemli ve statiktir.
Durgunluk içindeki bir ekonominin büyümeye başlaması için ilk ivmeyi nereden ve nasıl
alacağı konusunda fikir vermiştir.

MODERN BÜYÜM TEORİLER
1. Harrod Domar Büyüme Modeli (R. Harrod E. Domar)
İngiliz iktisatçı R.F. Harrod ve Amerikalı iktisatçı E.D. Domar tarafından bağımsız bir şekilde geliştirilen
Harrod Domar büyüme modeli tam istihdam düzeyindeki bir ekonomide dengeli büyüme koşulları
üzerine yoğunlaşmıştır. Model sermayef hasıla oranının sabit olduğu varsayımı üzerine inşa edilmiştir.
Ayrım modelde hızlandıran tipi bir yatırım fonksiyonu tanımlanırken bu fonksiyondaki arzulanan
sermaye hâsıla oranının sabit olduğu kabul edilir.
Modelin üç temel varsayım üzerine inşa edilmiştir,
Sermaye ve emek girdileri kullanılarak tek bir mal üretilir ve bu mal hem tüketim hem de yatırım
amacı ile kullanılır. Üretilen malın tüketilmeyen kısmı sermaye stokuna ilave edilir. Bu nedenle
modelde tasarruf fonksiyonunun yanında bir yatırım fonksiyonu mevcut değildir.
Üretim sürecinde sermaye ve emek girdilerinin ikamesi mümkün değildir. Modelde Leontief tipi
üretim fonksiyonu geçerlidir ve bir birim mal üretimi için sermaye emek oranı sabittir. Modelde
teknoloji sabit kabul edilmektedir.
Harrod Damar modelinde planlanan tasarrufun (S) çıktının sabit bir oranı olduğu varsayılır. Ayrıca
modelde marjinal ve ortalama tasarruf eğilimleri birbirine eşittir. Tasarruf haddinin s ile gösterildiği
durumda (0 <s< 1) tasarruflar aşağıdaki gibi ifade edilir.
S = s. Y
Harrod Domar modelinde emek arzının n gibi sabit hızda büyüdüğü ve n büyüme hızının model
dışında belirlendiği yani dışsal olduğu kabul edilir. Ayrıca modelde analizi basitleştirmek adına
sermayenin yıpranma payının olmadığı dolayısıyla ekonomideki gayrisafi yatırımların net yatırıma eşit
olduğu ve dolayısıyla da sermaye stokunda meydana gelen artışın yatırımlara eşit olduğu kabul adıl r.
Bu temel varsayımları doğrultusunda modelde üç büyüme hızı tanımlanır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

17

a) Gerekli Büyüme Hızı: Devletin ve dış ticaretin olmadığı basit bir ekonomide mal piyasasının
dengede olması için yatırımların tasarruflara eşit olması gerekir. Bu durumda sermayenin tam olarak
kullanılması için sermayenin ve çıktının aynı hızda büyümesi gerekir. Tasarruf yatırım eşitliğinin
sermayenin lam kullanılmasıyla birlikte gerçekleşmesini sağlayan çıktı büyüme hızına gerekli büyüme
hızı denir. Gerekli büyüme hızı tasarruf haddinin (s), sermaye hâsıla oranına (v) oranlanmasıyla
bulunur ve aşağıdaki gibi gösterilir.
Gw =
b) Fiili Büyüme Hızı: Bir ekonomide fiilen gerçekleşen çıktı büyüme hızını ifade eder. Ekonomide hem
sermayenin tam kullanımının hem mal piyasasının dengede olabilmesi için fiili büyüme hızının gerekli
büyüme hızına eşit olması gerekir.

GA=Gw=
Modelde tasarruf haddi (s) ve sermaye hâsıla oranı (v) sabit kabul edildiği için gerekli büyüme hızı
(s/v) sabittir. Bu nedenle fiili büyüme hızı gerekli büyüme hızına eşit olduğunda çıktı ve sermaye sabit
hızda (s/v kadar) büyür. Bir modeldeki değişkenlerin sabit hızda büyükleri duruma durağan durum
büyüme dendiği dikkate alınırsa modelde durağan durum büyüme söz konusudur.
Ayrıca modeldeki değişkenlerin aynı sabit hızda büyüdükleri durum dengeli büyüme olarak
nitelendirilmektedir. Buna göre Harrod Domar büyüme modelinde fiili büyümenin gerekli büyümeye
eşit olduğu durumda ekonomide dengeli büyüme gerçekleşecektir.
c) Doğal Büyüme Hızı: Modelde emeğin n gibi sabit bir hızda büyüdüğü varsayıldığından işgücünün
tam kullanılması için hâsılanın aslında n kadar bir hızda büyümesi gerekir. Modelde emeğin tam
kullanımını yani emek piyasasında tam istihdamı sağlayan büyüme hızına doğal büyüme hızı (GN)
denir.

Gn=n
Harrod Domar modelinde emeğin tam kullanılması yani tam istihdamın sağlanması için çıktının doğal
büyüme hızında büyümesi ve fiili büyümenin de doğal büyüme hızına eşit olması gerekir.

GA=Gn=n
Ayrıca modelde durağan dumm büyüme, mu büyüme ve doğal büyüme hızlarının birbirine eşit olması
(GA = Gw=Gn) Altın Çağ olarak adlandırılır.
Ancak modelde dengesizlik durumunda bıçak sırtı denen durum ortaya çıkacaktır. Buna göre fiili
büyüme hızının, gerekli büyüme hızından büyük olduğu (G,. > GW) durumda ekonomide enflasyonist
süreç gözlenecektir. Diğer taraftan fiili büyüme hızının gerekli büyüme hızından küçük olduğu
durumda (GA < 6w) ise ekonomide deflasyon ve durgunluk gözlenecektir.
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2. Solow Büyüme Modeli Neo Klasik Büyüme Modeli (R. Solow)
R. Solow tarafından 1956 yılında geliştirilen model aynı zamanda neoklasik büyüme modeli olarak
bilinmektedir. Modelin temel varsayımları aşağıdaki gibidir.








Ekonomide homojen tek bir mal üretilmektedir
Ekonomi dışa kapalıdır ve hükümet yoktur
Cobb Douglas tipi üretim fonksiyonu geçerlidir ve ölçeğe göre sabit getiri vardır Emek ve
sermaye için azalan verimler yasası geçerlidir
Ekonomi tam istihdamdadır ve tam rekabet koşulları geçerlidir Ekonomide yatırımlar
tasarruflara eşittir
Emek ve sermaye girdileri ikame edilebilir Ekonomide dışsallıklar söz konusu değildir
Modelde yakınlaşma hipotezi geçerlidir. Aynı şartlar altında az gelişmiş ülkeler gelişmiş
ülkelere göre daha hızlı büyürler.
Temel modelde teknoloji düzeyi sabittir

Üretim fonksiyonu: Modelde firmalar sermaye, emek ve teknoloji gibi üç girdi kullanılarak çıktı
üretirler. Teknolojinin sabit olduğu varsayımı altında çıktı miktarı sermaye ve emek girdileri
tarafından belirlenmektedir. Buna göre üretim fonksiyonu aşağıdaki gibi ifade edilir.

Y= f(K,L) =Ka. L1-a
Modelde ekonomide yer alan her kişinin aynı zamanda işçi olduğu, emek girdisi miktarı (L)' ile nüfus
(N) arasında bir fark olmadığı dolayısıyla da emek girdisi büyüme oranının, nüfus büyüme hızına (n)
eşit olduğu kabul edilecektir. Solow modelinde üretim fonksiyonunun her iki tarafını işgücü miktarına
bölerek fonksiyonunu işçi başına tanımlar.

Y=f(K,L)

y=f(k)

y=f(k)şeklinde ifade edilen üretim fonksiyonu işçi başına çıktı fonksiyonudur. Fonksiyonda y işçi
başına çıktı düzeyini ifade ederken, k işçi başına sermaye miktarını ifade etmektedir. Buna göre işçi
başına çıktı düzeyi işçi başına sermayenin bir fonksiyonudur. Ve çalışan iş gücü sayısından bağımsızdır.
Bu koşul altında modelde işçi başına çıktı düzeyi şekil yardımı ile aşağıdaki gibi gösterilebilir.
y
y=f(k)

Sermaye için azalan verimler yasasının geçerli olduğu durumda
işçi başına sermaye miktarının artması karşısında çıktı artışı
sürekli artmamaktadır. Modelde işçi başına sermaye miktarı (k)bir
birim arttığında işçi başına çıktı düzeyi sermayenin marjinal ürünü
kadar artar. Aynı zamanda üretim fonksiyonunun herhangi bir
noktadaki eğimi sermayenin marjinal ürününe eşittir.

k
Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonu: Dışa kapalı ve hükümetin olmadığı varsayımları altında çıktı ya da
gelir düzeyi, tüketim ve yatırım amacıyla kullanılır.

Y=C+I
Buradan hareket ederek işçi başına çıktı işçi başına tüketim ile işçi başına yatırım toplamına
eşittir.
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y= c+i
Solow modelinde bireylerin elde ettikleri gelirin s kadarını tasarruf ettikleri dolayısıyla 1-s kadarını
tüketim amacıyla kullandıkları varsayılır. Solow modelinde işçi başına tüketim aşağıdaki gibi ifade
edilir.

c=(1-s)y

C=(1-s)Y

Elde edilen son eşitliği işçi başına çıktıfonksiyonunda yerine koyarsak

Y=c+i

y=(1-s)y +i

i=sy

i=s.y ifadesi işçi başına yatırım fonksiyonunu ifade ederken tasarruf haddi ile işçi başına çıktının
çarpımına eşittir. Modelde aynı zamanda yatırımların tasarruflara eşit olduğu varsayımı geçerli olduğu
için denklem aynı zamanda işçi başına tasarruf düzeyini ifade etmektedir. Buna göre yatırımlar
tasarruf haddi veri iken işçi başına çıktının bir fonksiyonudur. Bu durum şekil yardımı ile aşağıdaki gibi
ifade edilir;
y
y

y=f(k)
c
İ=sy

İşçi başına çıktının y=c+i olarak ifade edildiği ve işçi başına yatırım
(aynı zamanda tasarruf düzeyi) şekilde görülmektedir.

i
k

k

İşçi başına sermaye birikimi: Modelde nüfus artış hızının n, sermayenin yıpranma payının d ile
gösterildiği durumda işçi başına sermaye birikimi aşağıdaki gibi yazılır.

Δk=sy- (n+d)k
Eşitliğe göre işçi başına sermaye düzeyindeki değişim (Δk), işçi başına yatırım ile (sy), işçi başına
sermayede yıpranma ile nüfus artışı nedeniyle meydana gelen azalma arasındaki (n + d)k farka eşittir.






Ekonomide işçi başına yatırımın, işçi başına sermayede yıpranma ile nüfus artışı nedeniyle
meydana gelen azalmadan büyük olduğu durumda (sy > (n + d)k) işçi başına sermaye miktarı
artarken işçi başına büyüme gerçekleşecektir. Bu durum sermaye derinleşmesi olarak
adlandırılır.
Tam tersi durumda işçi başına yatırımın, işçi başına sermayede yıpranma ile nüfus artışı
nedeniyle meydana gelen azalmadan küçük olduğu durumda (sy < (n + d)k) işçi başına
sermaye miktarı azalacaktır.
Ekonomide işçi başına yatırımın, işçi başına sermayede yıpranma ile nüfus artışı nedeniyle
meydana gelen azalmaya eşit olduğu durum (sy = (n + d)k) yani işçi başına sermayenin
değişmediği (Ak = 0) durum durağan durum dengesi denir.
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Durağan durum dengesinde işçi başına sermayenin sabit kaldığı yatırım düzeyine gerekli yatırım ya da
başabaş yatırım denir. Başabaş yatırım (n + d)k terimi değerine eşittir. Solow modelinde durağan
durum dengesinde işçi başına sermaye miktarı değişmediği için (Δk = 0) işçi başına çıktı düzeyi de
değişmeyecek dolayısıyla da işçi başına büyüme sıfıra eşit olacaktır.
y
y

y=f(k)

E

k

(n+d)k
i=sy

Solow’un durağan dengesi yandaki şekilde gösterilmiştir. İşçi
başına sermaye düzeyinin değişmediği (Δk = 0) bu durumdu işçi
başına yatırım, işçi başına sermayede yıpranma ile nüfus artışı
nedeniyle meydana gelen azalmaya eşit (sy= (n+d)k olmaktadır.
Bu nokta şekilde işçi başına yatırımla başa baş yatırımın E
noktasında sağlanmaktadır.

k

Durağan Durum;


Ekonominin uzun dönem dengesini ifade eder ve sermayenin amortisman ve nüfus artış
toplamı kadar arttığını gösterir.
Nüfus artışının sıfır olduğu durumda sy=dk olur.
Durağan durumda çıktı, sermaye stoku ve işgücü stoku artmasına rağmen işçi başına büyüme
sıfırdır.




Sermayenin Altın Kuralı: İşçi başına tüketimi maksimum kılan durağan durum sermaye düzeyini ifade
eder.
Y
y=f(k)
dk

k

İşçi başına harcamaların maksimum olduğu denge durumu
işgücü başına çıktı fonksiyonu ile işçi başına yatırım fonksiyonu
arasındaki açıklığın en fazla olduğu noktanın temsil edildiği
dengedir. Bu nokta işçi başına yatırım fonksiyonuna paralel ve
çıktı fonksiyonuna teğet olacak bir doğru ile gösterilir. Bu
noktada sermayenin, çıktının, tüketimin ve tasarrufun altın
kuralı sağlanır.

k

Şekle göre nüfus artış hızının olmadığı ekonomide sermayenin altın kuralı düzeyi, sermayenin
marjinal ürününün yıpranma doğrusunun eğimine eşit olması ile sağlanır.
MPk=d
Tasarruf Artışı ve Büyüme: Solow modelinde tasarruf düzeyi durağan durum sermaye stokunun ve
dolayısıyla işçi başına çıktı düzeyinin temel belirleyicisidir. Solow modeline göre ekonomide tasarruf
oranının yükselmesi durumunda daha büyük bir sermaye stokuna ve çıktı düzeyine sahip olunur.
Ancak bu büyüme yeni bir durağan durum dengesine kadar sürecektir.
y
y1
y

y=f(k)

(n+d)k
i1=s1y
i=sy

Şekle göre başlangıçta durağan durum dengesinin E
noktasında olduğu durumda tasarruf haddinin
artarak s düzeyinden s1 düzeyine yükseldiği durumda
işçi başına yatırım eğrisi yukarı doğru kayarak i
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seviyesinden i1 seviyesine gelecektir. Bu durumda işçi başına sermaye düzeyi k seviyesinden k1
seviyesine çıkarken, işçi başına çıktı düzeyi de y seviyesinden y1 seviyesine yükselecektir.




Tasarruf haddinde meydana gelen artışla birlikte işçi başına sermaye miktarı ve işçi başına
çıktı düzeyi artarken işçi başına büyüme sağlanırken bu büyümenin sürekli olmadığını ifade
etmek gerekir.
Tasarruf haddindeki artışın yaratacağı işçi başına büyüme ekonomide yeni bir durağan durum
dengesine gelindiğinde son bulacaktır.

Modelde tasarruf haddindeki artışın kısa dönemde işçi başına büyümeyi sağlarken uzun dönemde
durağan durum çıktı ve sermaye stokunu arttırması Solow Paradoksu olarak adlandırılmaktadır.
Solow modeline göre bir ülkede tasarruf haddi ne kadar yüksek olursa, o ülkede durağan durum işçi
başına sermaye düzeyi ve çıktı düzeyi o kadar yüksek olacaktır.
Nüfus Artışı ve Büyüme: Nüfus artış oranının yükselmesi yatırım fonksiyonunun sola kaymasına ve
işçi başına sermayenin ve işçi başına çıktının azalmasına neden olur. Nüfus artışı büyümeyi olumsuz
yönde etkileyecektir. Nüfus artış hızının yüksek olduğu ülkelerde işçi başına sermaye miktarı daha
düşükken nüfusu hızlı artan ülkeler daha yavaş büyürler.
Y

y=f(k)

Y0

(n+d)k

(n1+d)k (n+d)k
E0

k0

E

k

İ=sy

k

Başa baş yatırım doğrusunun sola kaymasıyla birlikte ekonominin durağan durum dengesi E
noktasından E0 noktasına gelecektir. Bu noktada ekonomide işçi başına büyüme yine sıfırdır. Ancak
nüfus artış haddinin yükselmesiyle birlikte ekonominin yeni durağan durum dengesinde işçi başına
sermaye düzeyi ve işçi başına çıktı düzeyi azalmaktadır.
Nüfus artışının var olduğu bir ekonomide sermayenin altın kuralı, sermayenin marjinal ürününün
yıpranma haddi ile nüfus artış haddinin toplamına eşit olması ile sağlanır.
MPk=d+n
Solow Artığı – Teknolojik Gelişme ve Büyüme
Solow modelinde teknolojik gelişmeyle birlikte artan çıktı düzeyinin hangi unsurlardan oluştuğu şöyle
analiz edilir. Modelde teknolojik ilerlemenin ölçümü konusundaki analiz üretim fonksiyonu üzerine
kurulmuştur. Modelde üretim fonksiyonu aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.

Y= AKa L1-a

22

Cobb –douglas üretim fonksiyonunda yer alan a ve 1-a parametreleri sırasıyla sermaye ve emek
girdilerinin üretim esneklik değerlerini yani hâsıladaki paylarını ifade etmektedir. Üretim
fonksiyonunda yer alan A parametresi teknolojiyi aynı zamanda da toplam faktör verimliliğini ifade
eder. Üretim fonksiyonun büyüme hızı fonksiyonda yer alan her bir terimin büyüme hızları toplamına
eşittir. Bu durumda ekonominin çıktı büyüme hızı aşağıdaki gibi ifade edilir.

Solow artığı teknolojik gelişme karşısında çıktıda meydana gelen artışın işgücü ve sermaye ile
açıklanmayan kısmını

ifade etmektedir. Teknolojik gelişmenin modele dahil edildiğinde işçi başına

sermaye stoku artışı şöyle ifade edilir.
Δk= sy- (n+d+g)k
Teknoloji gelişmenin varlığı durumunda sermayenin altın kuralı koşulu, sermayenin marjinal
ürününün yıpranma haddi, nüfus artış haddi ve teknolojik ilerleme haddi toplamına eşit olması ile
sağlanır.
MPk= d+n+g
Solow Modeli ve Yakınsama
Solow modeline göre tasarruf haddinin, yıpranma haddinin, nüfus artış hızının ve teknoloji düzeyinin
aynı olduğu ülkeler aynı durağan durum düzeyi ile karşı karşıyadır ve aynı kişi başına düşen çıktı
düzeyine sahiptirler. Bu aynı durağan durum dengesinde olan ülkelerden fakir olanın yani kişi başına
çıktı düzeyi daha düşük olanın, diğer ülkeyi bir süre sonra yakalayacağını ifade eder. Bu olgu mutlak
koşulsuz yakınsama hipotezi olarak ifade edilir. Mutlak yakınsama hipotezi, aynı durağan durum ile
karşı karşıya olan ülkelerden fakir olanın, zengin olandan daha hızlı büyüyeceğini ifade eder.
Ancak aynı çıktı düzeyine sahip olan ve durağan durumlarının gerisinde olan iki ülkeden yatırım haddi
daha yüksek olan ülke durağan duruma geçiş sürecinde yatırım haddi düşük olan ülkeden daha hızlı
büyür. Bu olgu koşullu yakınsama hipotezi olarak adlandırılır. Hipoteze göre fakir ülkelerin zengin
ülkelerden daha hızlı büyümesi gibi bir zorunluluk olmadığı gibi fakir ülkelerin zengin ülkeleri
yakalaması gibi bir zorunlulukta yoktur. Tasarruf yatırım haddini arttıran ülkelerin büyüme hızı her
zaman daha fazla olacaktır.
İÇSEL BÜYÜME MODELLERİ
Temel Varsayımlar





Büyümenin temel kaynağı teknolojik gelişme bilgi ve beşeri sermayedir.
Üretimde azalan verimler yasası geçerli değildir.
Dışsallıklar söz konusudur. Bilgi birikimi topluma fayda yaratır.
Eksik rekabet koşulları geçerlidir.

1. AK Modeli (S. Rebelo)



Dışsal teknolojik gelişmenin olmadığı durumda bile uzun dönemde kişi başına büyümenin
sağlanabileceği savunulur.
Ölçeğe göre sabit getiri koşulları geçerlidir.
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Y = AK şeklindeki üretim fonksiyonu ile ifade edilmektedir. Fonksiyonda A parametresi
teknoloji düzeyini gösteren sabiti ifade ederken K parametresi sermaye stokunu ifade
etmektedir.
AK modeli sermaye stoku artarken sermayenin getirisinin azalmayacağı üzerine kurulmuştur.
Azalan verimlerin geçerli olmadığı modelde yatırımlar arttırılarak büyüme hızlandırılabilir.

2. Beşeri Sermaye Modeli (R. Lucas)





Büyümenin kaynağı beşeri sermayedir.
Beşeri sermaye uzun dönem sürdürülebilir büyümeyi sağlayan tek faktördür.
Modele göre beşeri sermaye eğitim ve Öğrenme yoluyla sağlanabilir.
Hükümetler izleyecekleri politikalarla beşeri sermayeyi ve büyümeyi hızlandırabilirler.

3. AR GE Modeli (P. Romer)







Modelde tekelci rekabet piyasaları esas alınmıştır.
Firmalar fiyatlarını belirlerken AR GE harcamalarını maliyetlerine eklerler.
Yeniliklerden doğan monopol karları firmaların yenilik arayışının devamlılığını sağlar.
Modelde imalat sektörü ve AR GE sektörü olmak üzere iki sektör vardır.
İmalat sektöründe tüketim ve yatırım malları üretilirken AR GE sektöründe yeni fikir ve
teknikler üretilir.
AR GE sektörünün yenilikler doğurması ekonomide büyümenin temel gücünü oluşturur.

4. Kamu Politikası Modeli (R. Barro)




Modele göre vergilerle finanse edilen kamu harcamaları belirli bir verimlilik düzeyine kadar
ekonomik büyümeyi arttırır.
Kamu tarafından yapılan altyapı yatırımları özel sektörün verimliliğini arttırır.
AR GE sektörünün kamu tarafından desteklenmesi ekonomik büyümeyi olumlu yönde
etkileyecektir.

5. Yaparak Öğrenme Modeli (Arrow)






Arrow bazı sektörlerde zamanla maliyetin düştüğünü, kalitenin arttığını ve üretimin
hız/andığım fark etmiş ve buna yaparak öğrenme demiştir.
Firmalar üretim yaptıkça işini iyi öğrenmekte ürünlerini geliştirmekte ve yeni ürünler ortaya
çıkarmaktadır.
Bir firmanın yatırım yapması sadece sermaye stokunu arttırmasına değil aynı zamanda
firmanın bilgi stokunu arttırmasına yol açar.
Firmaların fiziksel çıktılarının artmasının yanında yeni fikirlerde üretilmektedir.
Firmaların yaparak öğrenme çabaları büyümeyi arttıracaktır.
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