
 

Ünite 1  
İKTİSADİ BÜYÜME 

 
İktisadi büyüme, bir ülkenin genellikle bir yıl içinde üretim kapasitesinde veya reel gayrisafi yurtiçi 
hâsılasında görülen ve sayısal olarak ölçülebilen reel artışlardır. Kişi başına gelir açısından bakıldığında 
büyüme, hem bir toplumdaki ekonomik faaliyetlerin ölçeğinde meydana gelen artışı hem de kişi başına 
gelir artışını ifade etmektedir. Bu yüzden büyüme, makroekonomik açıdan arz cephesinde belirlenir, Arz 
eğrisinin sağa kayması ya da üretim olanakları eğrisinin sağa kayması ile ifade edilir. 
 
İktisadi büyüme kısa dönemli statik bir olgu değil, uzun dönemli dinamik bir olgudur. 
 
Ekonominin üretim düzeyini gösteren bir diğer kavram da üretim imkânları eğrisidir. Üretim imkânları 
eğrisi belirli bir zaman diliminde, veri kaynak arzı ve sabit bir teknolojiye göre çizilmekte, farklı malların 
etkin üretimi altında birbirlerine dönüşümünü göstermektedir. 

 
Üretim İmkanları eğrisini sağa kaydıran durumlar; 
 

 Toplumun sahip olduğu sınırlı kaynakların miktarının zaman içerisinde artması, 

 Kaynakların niteliklerinin zaman içerisinde iyileşmesi  

 Teknolojinin gelişmesi üretim imkânları eğrisini sağa kaydırmaktadır. 
 
Üretim imkânları sınırı eğrisinin orijine göre iç bükey çizilmiş olması artan fırsat maliyeti ile ilgilidir. 
 
Bir ülkenin iktisadi büyümesi iki şekilde meydana gelir.  
 
Birincisi, tam istihdamın altında kullanılan iktisadi kaynakların daha verimli kullanılmaya başlanması 
yoluyla büyümenin gerçekleştirilmesi;  
 
İkincisi, tam istihdamda kullanılan kaynak miktarına yenilerinin eklenmesi yoluyla üretimin 
gerçekleştirilmesidir. 

 
Iktisadi büyüme, nitelikten (yaşam standardını iyileştiren) çok nicelik (sayısal) bakımından ortaya 

çıkan bir değişikliği ölçmekte, yani üretim faktörlerinden bir veya bir kaçının artması sonucunda 

meydana gelen üretim artışını ifade etmektedir. 

 
Üretim açığı, ekonominin fiili hasılası ile mevcut kaynakların tam istihdam edilmesiyle üretilebilecek 

olan hasıla arasındaki farktır. 

 

İKTİSADİ BÜYÜMENİN ÖLÇÜLMESİ 

 

Millî muhasebenin sağladığı sayısal bilgilerin amacı, ülkenin zaman içerisinde üretim gücündeki 

değişmeleri ve buna bağlı olarak toplumun maddi unsurlara dayalı mutluluğunu ölçmek ve izlemektedir. 

 
Gayrisafi Millî Hâsıla 

 

Gayrisafi Millî Hâsıla (GSMH), belirli bir ülkede belirli bir dönemde üretilen tüm nihai mal ve 

hizmetlerin değerinin toplamıdır. Bir firma tarafından üretilen ve diğer firmalar tarafından nihai mal veya 

hizmetin bir bileşeni olarak satın alınan mal ve hizmetlere ara mal veya ara hizmet denir. 

 

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ise bir ülkede belirli bir dönemde yurtiçinde üretilen nihai malların 

ve hizmetlerin piyasa değerlerinin toplamıdır. 

 

Günümüzde ekonomik performansın asıl ölçüsü olarak GSMH değil, GSYH kullanılmaktadır. 
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Bunun nedenleri,  

1. Uluslararası ekonomik entegrasyonun yoğunlaşması, ekonomik sınırların siyasal sınırları 

tanımamasıdır.  

2. GSYH’nin ölçümünün daha kolay olmasıdır. Zira net dış faktör gelirlerini belirlemek istatistiki 

açıdan güçtür.  

3. Ekonominin istihdam yaratma gücünü GSYH’nin daha iyi temsil ediyor olmasıdır. 

 

GSYH = GSMH - Net dış faktör geliri 

Dış âlem faktör gelirleri; işçi dövizleri, müteşebbis gelirleri, kar transferleri, dış borç faiz ödemeleri 

ile faiz gelirlerinden oluşur. Net dış faktör gelirleri ise ülkeye giren ve çıkan faktör gelirleri arasındaki 

farktır. 

 

GSYH nominal ve reel olmak üzere iki şekilde hesaplanmaktadır. 

 

Nominal GSYH, belirli bir yıl da üretilmiş olan nihai mal ve hizmetlerin o yılın fiyatları ile olan 
değeridir. Herhangi bir t döneminde üretilen tüm malların miktarları ile o dönemdeki fiyatlarının 
çarpımlarının toplamına eşittir. 

E = P * Qu 

 

Yıldan yıla üretim miktarının değişmesi ve piyasa fiyatlarının değişmesi nominal GSYH’yi 
değiştirecektir. 

Reel GSYH, farklı dönemlerde üretilen mal ve hizmetlerin aynı fiyatlarla değerlendirerek, dönemler 

arasında fiziki üretimin değişimini ölçme imkânı verir. Bir başka değişle aynı t dönemindeki cari üretim 

miktarları baz (temel) alınan bir yılın fiyatlarının çarpımlarının toplamına eşittir. 

Reel GSYHt =£ Pib x Qü i=1 

Türkiye'de reel GSYH’nin hesaplanmasında uzun süre 1968, kısa bir sürede 1982 yılı fiyatları 

kullanılmıştır. Daha sonra yaklaşık 15 yıl boyunca Birleşmiş Milletler Ulusal Hesaplar Sistemine (SNA-

68) göre hesaplanmakta olan 1987 bazlı GSYH serisi kullanılmıştır. TÜİK, Avrupa Hesaplar Sistemine 

(ESA-95) Uyum çerçevesinde 2008 yılında hesaplama yönteminde değişikliğe gitmiş ve 1998 yılını baz 

yıl almaya başlamıştır. En son 2003 yılı baz yılı olarak belirlenmiştir. 

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın Hesaplanma Yöntemleri 

 

GSYH; üretim yöntemi, harcama yöntemi ve gelir yöntemi olmak üzere üç farklı yöntemle 

hesaplanmaktadır. Bu üç yöntemle bulunan GSYH değerlerinin tanım gereği birbirine eşit olması gerekir. 

Üretim Yöntemi: Bir ekonomide bir yıl içerisinde tüm firmaların ürettikleri tüm mal ve hizmetlerin 

miktarları ile bunların fiyatları çarpılarak hesaplanmaktadır. Aynı mal ve hizmetleri üreten birimlerden 

meydana gelen faaliyet kollarındaki nihai mal ve hizmet üretim değerlerinin ölçülmesi bu yöntemin 

esasıdır.  

Harcama Yöntemi: Faktör sahiplerinin üretilen mal ve hizmetlere yaptıkları harcamaların 

toplamından oluşmaktadır. Buna göre harcamalar, dört temel kalemden oluşmaktadır. Özel tüketim 

harcamaları, özel yatırım harcamaları, kamu cari ve yatırım harcamaları ile ihracat-ithalat fazlası. 

 

Gelir Yöntemi: Üretim, mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirmek 

suretiyle gerçekleştirildiğine göre, üretilen hâsılanın değerine, bu faktörlere emek, sermaye, girişimci ve 

doğal kaynaklara yapılan ödemeler yoluyla da ulaşılabilir. Dolayısıyla, bu yöntemde üretime katılan 
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faktör sahiplerinin üretimden aldıkları ücretler, faizler, kârlar ve kiraların toplanması suretiyle GSYH’ye 

ulaşılacaktır. 

Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla Neleri Ölçmez 

 

Ekonominin performasının değerlendirme ölçütü olan reel GSYH hesaplanırken ölçülemeyen 

faaliyetler de vardır. 

 

• Piyasalara yansımayan üretim; hane halkı üretimi de denilen üretim faaliyetlerinin piyasada 

işlem görmemesinden dolayı reel GSYH hesaplamasında yer almamaktadır. Örneğin, ev ve el şi 

yapmak, yemek yapmak ve tamirat yapmak gibi. 

 

• Nüfustaki değişmeler; GSYH ile ilgili olan istatistiklere bakıldığında belirli bir dönemde veri olan 

üretimi paylaşacak olan nüfusun büyüklüğü dikkate alınmazsa yanıltıcı değerlendirmeler çıkabilir. 

Dolayısıyla kişi başına reel GSYH hesaplanırken nüfusun net biliniyor olması gerekir. 

 

• Kayıt dışı iktisadi faaliyet; kayıt dışı faaliyetler kayıt altına alınamadığı için reel GSYH 

hesaplamalarına dâhil edilememektedirler. Örneğin, uyuşturucu üretimi ve dağıtımı, asgari 

ücretten daha düşük bir ücretle çalıştırılan yasadışı işgücü kullanılarak yapılan üretimi ve gelir 

vergisi ödemekten kaçınmak için nakit parayla yapılan işleri içermektedir. 

 

• Boş zaman; boş zaman iktisadi refahımıza ve yaşam standardımıza katkı sağlayan iktisadi bir 

maldır. Üretim arttığı hâlde çalışma saatlerinin artmaması hatta boş zamandaki bir artışın 

insanların refah düzeyleri üzerinde önemli bir etkisi vardır. Aynı reel GSYH daha kısa bir zaman 

dilimi içerisinde üretilebiliyorsa insanların refahının arttığından söz edebiliriz. Fakat reel GSYH 

boş zamandaki artışı ölçemez. 

 

• Dışsallıklar; üretilen tüm mal ve hizmetleri izlemek ve GSYH değerini hesaplamak için oldukça 

geliştirilmiş bir muhasebe sistemi kullanılır. Fakat üretim sürecinde dışsallıklarla karşılaşılması 

durumunda bunları GSYH’ye ilave edecek ya da çıkaracak her hangi bir yöntem henüz 

oluşturulamamıştır. Örneğin, ulusal üretim artarken çevre kirliliği de artabilir. Çevre kirliliğinin 

maliyeti üretim değerinden indirilemez. 

 

İktisadi Büyüme Hızının Hesaplanması 

 

Büyüme hızı, kısa dönem, uzun dönem ve geleceğe ilişkin büyüme hızı olarak hesaplanabilir. 

 

Kısa Dönem 

  

 Ekonominin belli bir dönemde ürettiği hasıladaki büyüme nominal veya reel terimlerle ya da hasıla 

düzeyindeki veya kişi başına hasıladaki artış terimleriyle ölçülebilir. Fakat ekonominin gerçek üretim 

gücünün hesaplanmasında, nominal değişkenler yerine reel değişkenler kullanılmaktadır. Bu yüzden 

büyümeyi, reel GSYH’deki artış hızı olarak tanımlayabiliriz 

 

Reel GSYH. - Reel GSYH. , 

gt _  -------------------- 1 ----  

. Reel GSYHt-l 

 

Uzun Dönem 

 

Reel GSYH’nin az da olsa her yıl belirli bir oranda büyümesi, zaman içerisinde büyümenin 

katlanması anlamına gelmektedir. Bunun nedeni, büyümenin kümülatif (birikimli) bir süreç olmasıdır. 
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Ekonomi n yıl boyunca g oranında bir büyümeyi sürdürmüşse ve başlangıç yılında reel GSYH’nin yıl 

sonundaki değerini veren formül aşağıdaki gibi olacaktır; 

Yn = (1 + g)nY0 

Geleceğe Yönelik 

Geleceğe yönelik büyüme hızı, kalkınma planlarında ve daha çok geleceğe yönelik tahminler 

yapılırken kullanılır. Bu hesaplama yönteminde büyümeyi belirleyen üç unsur bulunmaktadır. 

g = büyüme hızı  

k = sermaye/hasıla oranı  

s = marjinal tasarruf eğilimi iken büyüme hızı;  

 

g = s/k olarak ifade edilir. 

 

Kişi Başına Düşen Reel GSYH 

 

Ülkelerin ekonomik refah açısından amaçları kişi başına düşen gelirin sürekli arttırılmasıdır. Kişi 

başına düşen gelir belirlenirken de nominal değerler değil, reel değerler alınarak hesaplanmaktadır. 

Pozitif büyümeye sahip bir ülke, nüfus artış hızının üretimdeki artış hızından büyük olduğu bir 

durumda, kişi başına üretim azalacak ve bu da kişisel baz da refahın azalmasına neden olacaktır. 

Bir ekonomideki gerçek büyüme hızını hesaplarken üretimdeki artış hızından nüfustaki değişikliklerin 

çıkartılması en doğru yol olacaktır. 

Ülkelerin amacı, sadece ekonominin büyümesini sağlamak değil, aynı zamanda bireylerin kişi başına 

düşen maddi refah düzeylerini büyütmektir. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerin kişi 

başına düşen reel GSYH’lerini yakalayabilmek için, gelişmiş ülkelerden daha yüksek bir reel GSYH 

artışını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

 

Satınalma Gücü Paritesine Göre GSYH 

 

Ekonomik refahın uluslararası düzeyde karşılaştırmaları yapılırken ülkelerin belirli bir yıldaki dolar 

cinsinden kişi başına düşen GSYH’leri kullanılmaktadır. 

 

Satınalma gücü paritesi (SGP), ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak, 

farklı para birimlerinin satınalma gücünü etkileyen bir değişim oranıdır. SGP, belirli bir mal ve hizmet 

sepetinin satın alınabilmesi için gereken ulusal para tutarlarının oranı şeklinde hesaplanmaktadır.  

 

İnsani Gelişme İndeksi 

 

Ülkeler arası sağlıklı refah karşılaştırması yapabilmek için bir ülkede ekonomik ölçütleri geliştirmenin 

yanı sıra, o ülkenin sosyal refah ölçütlerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. 

 

İnsani Gelişme İndeksi (İGİ) ; insani gelişmeyi, gelirin yanı sıra eğitim ve sağlığa ilişkin göstergeleri 

de dikkate alarak ölçmeyi hedeflemektedir. 

 

İnsani Gelişme İndeksi tespit yöntemleri; 

• Doğumda yaşam beklentisi 

• Yetişkin okuryazarlığı ve birleşik okullaşma oranı 

• Satınalma gücü Paritesine göre kişi başına düşen GSYH 

 

İKTİSADİ BÜYÜMENİN ÖZELLİKLERİ, TÜRLERİ VE ETKİLERİ 
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İktisadi Büyümenin Özellikleri 

İktisadi büyümenin belirgin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. 

 

• İktisadi büyüme rakamla ifade edilebilen yani kantitatif bir olgudur. Yıllara göre gerek büyüme 

hızında gerekse GSYH, SMH ve MG’de meydana gelen değişmeler rakamla ifade edilmektedir. 

 

• İktisadi büyüme uzun döneme dayalı bir olgudur. Yatırımların arttırılması, üretim artışının 

sağlanması ve iktisadi yapının değiştirilmesi ancak uzun dönemde mümkündür. 

 

• İktisadi büyüme nominal değil, reel (gerçek) bir artışı ifade eder. Yani, iktisadi büyümede mevcuda 

bir ilave söz konusudur. 

 

• İkame yatırımlarının iktisadi büyüme ile ilgisi yoktur. Örneğin, beş katlı eski bir binanın yıkılıp 

yerine tekrar beş katlı bir binanın inşa edilmesi hâlinde büyümeden bahsedilemez. Burada ikame 

yatırımı söz konusudur.  

 

 İktisadi büyümenin gelir dağılımını iyileştirici bir özelliği yoktur.  

 

İktisadi Büyüme Türleri 

 

İktisadi büyüme türlerini dokuz grupta toplamak mümkündür. 

 

• Spontane Büyüme: Üretim faktörleri kendiliğinden harekete geçmekte ve belli oranda bir 

büyüme sağlanmaktadır. Devletin ekonomiye müdahalesi asgari düzeydedir. 

 

• Planlı Büyüme: Kıt kaynakların hangi malların üretimine ne oranda tahsis edileceği bir plan 

dâhilinde yürütülür. Amaç her alanda etkinliğin sağlanması ve verimin arttırılmasıdır. Eğer, plan 

uygulaması tüm sektörler için zorunlu ise otoriter planlama söz konusudur. Plan uygulaması bazı 

sektörler için zorunlu ise yol gösterici planlamadan bahsedebiliriz. 

 

• Kapalı Büyüme: Ülkenin kendi öz kaynaklarına dayanır. Amaç, dışa olan bağımlılığın yok 

edilmesidir. Kapalı büyümede devlet ekonomiye her bakımdan müdahalede bulunur. 

 

• Açık Büyüme: Bu tür büyümede uluslararası sermaye ve emek önemli bir yer tutmaktadır. Açık 

büyüme serbest piyasa ekonomisini benimsemiş olan tüm ülkelerde görülmektedir. 

 

• Durgun Büyüme: Bu tür büyümede, millî gelir artış hızı ile nüfus artış hızı birbirine eşit olduğu 

için kişi başına gelir artış hızı sıfır olmaktadır. Yani artan nüfus artan geliri tamamen emmekte, 

bu nedenle ekonomi büyümekle birlikte kişi başına gelir artışı gerçekleşmemektedir. 

 

• Üstel Büyüme: Hızı gittikçe artan büyümedir. 

 

• Biyolojik Büyüme: Canlıların büyümesinden esinlenmiştir. Yani, büyüme önce hızlı şekilde 

devam etmekte, daha sonra yavaşlamaya başlamakta ve bir yerde durmaktadır. Hatta bu 

noktadan sonra gerileme başlamaktadır. 

 

• Dengeli Büyüme: Bu tür büyümenin en önemli özelliğini sektörler arası karşılıklı bağımlılık 

oluşturur. Bu bağımlılık hem üretimde hem de tüketimde geçerlidir. Her üretim birimi çıktısına 

pazar bulmak zorundadır. Dengeli büyümede denge, yatırım malları ile tüketim malları, sanayi 

malları ile hammaddeler, gıda maddeleri ile giyecek malları, iç talep ile dış talep gibi konularda 

denge kurulmaya çalışılır. Kaynak israfının önlenmesi için bu dengeler zorunludur. 

 

• Dengesiz Büyüme: Dengeli büyümenin gerçeğe uymadığı düşüncesiyle doğmuştur. Konuya ilk 

değinen Fransız iktisatçı F.Perroux olmuştur. Perroux, ekonomilerin genellikle eşitsizliklerin, 
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dengesizliklerin ve hiyerarşinin içinde bulunduğunu, bu özelliklerin ortadan kaldırılmaya 

çalışılması yerine onlardan faydalanma yoluna gidilmesinin çok daha yararlı olacağını ifade 

etmiştir. 

 

Birleşmiş Milletlerin 1996 yılı İnsani Kalkınma Raporu yukarıda sorgulanan konular paralelinde 

kaçınılması gereken beş kötü büyüme çeşidini şu şekilde sıralayabiliriz. 

 

• İşsiz Büyüme: Ekonomilerde büyüme sağlanmakla birlikte, yeterli istihdam imkânının 

yaratılamaması nedeniyle işsizlikte artışın görülmesi hâline işsiz büyüme denir. ABD ve 

Avrupa’da yaşanan büyüme süreci bu duruma tipik örnektir.  

 

• Acımasız Büyüme: Bu tür büyüme sürecinde gelir dağılımı düzeltilemediği gibi daha da adaletsiz 

hâle gelir. Zengin grubun gelirden aldığı pay artarken fakirlik sınırının altına itilen insan sayısı 

gittikçe artar. Ekonomik anlamda iyileşmenin yaşandığı Latin Amerika ülkeleri gelir dağılımında 

dünyada adaletsizlikte ilk sıralarda yer almaktadır. Gelir dağılımı adaletsizliği dünya geneli 

açısından da geçerlidir. Gelirin coğrafi dağılımına göre dünya da bazı bölgelerin hızla büyüdüğü, 

bazı bölgelerin ise küçüldüğü gözlenmektedir. 

 

• Sessiz Büyüme: Büyüme sürecinde demokratik iyileşmenin sağlanamaması, bireysel hak ve 

özgürlüklerin kötüleşmesi sessiz büyüme olarak adlandırılır. 

 

• Köksüz Büyüme: Büyüme sürecinde toplumun örf-âdet, gelenek ve göreneklerinin yozlaşması, 

diğer bir ifade ile kültürel kimlik kaybının yaşanması hâline köksüz büyüme denir.  

 

• Geleceksiz Büyüme: İktisadi büyümenin daha çok yenilenemeyen doğal kaynakların tüketilmesi 

pahasına gerçekleştirilmesidir.  

 

İyi büyüme olarak takdim edilen bu yaklaşım, insan refahını, diğer bir deyişle beşeri gelişmeyi temel 

amaç olarak almaktadır. Bu yaklaşıma göre iyi büyüme; 

 

• İstihdamı teşvik eden, 

• Bireye kendi kaderi üzerinde kara verme ve denetleme şansı veren, 

• Refah artışını adil biçimde dağıtan, 

• Toplumsal iş birliği ve uyumu sağlayan, 

• Beşeri gelişmenin geleceğini koruyacak özelliklere sahip olandır. 

 

İktisadi Büyümenin Etkileri 

Ekonomide ve toplumda çeşitli etkiler yaratan iktisadi büyüme; 

 

 İlk etki GSYH’nin dağılımı üzerinde görülmektedir. Yani büyümeyle birlikte GSYH içinde tarım 

sektörünün payı azalırken sanayi sektörünün payı artmaya başlamaktadır. 

 

• Gelişen sanayi sektörüne doğru bir işgücü akımı yaşanmasını sağlamakta, sanayi sektörü ise 

genellikle kentlerde yoğunlaştığı için kentleşme hareketi de hızlanmaktadır. 

 

• Kentleşme hızlandıkça ve kentli nüfus arttıkça; insanların düşünce, inanç ve davranışlarında 

önemli değişmeler olmakta, geleneksel davranışlar yerini yeni davranış biçimlerine 

bırakmaktadır. 

 

• Tarımda çalışan faal nüfus oranını azaltırken sanayide çalışan faal nüfus oranını artırmakta ve 

faal nüfusun sektörel dağılımı üzerinde de etkili olmaktadır. 
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• Gelirlerin artmasını sağlamakta ve artan gelirler insanların tüketim kalıplarını değiştirmektedir. 

 

• Gelir dağılımı üzerinde de etkili olmaktadır. Büyümeyle birlikte yeni mesleklerin ve kalifiye 

elemanların geliri artarken geleneksel mesleklerde çalışanların gelirleri azalmaya başlamaktadır. 

 

• Çalışma süreleri üzerinde de etkili olmaktadır. Bu gelişmenin altında yatan ilk neden şüphesiz 

verimliliğin ve üretimin artmasıdır. 

 

• Yatırımları ve üretimi arttırırken diğer yandan da çevre kirliliği, hava kirliliği, kötü ve çarpık 

kentleşme, gürültü gibi çeşitli sorunlara da neden olmakta ve bu sorunların yarattığı 

olumsuzlukların ortadan kaldırılması için yapılan harcamalar giderek artmaktadır. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME 

 

 Ekonomilerde önemli olan büyümeyi daha da önemlisi sürdürülebilir büyümeyi sağlayabilmektir. 

Sürdürülebilir büyüme, fiyat istikrarının bozulmadığı, ekonomik göstergeler ile makroekonomik 

dengelerin uyumlu olduğu, potansiyel büyüme seviyesine yakın büyüme oranlarının kalıcı olarak 

sağlandığı iktisadi büyümeyi ifade eder. 

Sürdürülebilir ve yüksek bir büyümeyi sağlayabilmek için gerekli unsurlar; 

• Makroekonomik istikrar 

- Fiyat istikrarı 

- Sürdürülebilir kamu finansmanı 

• Yapısal reformlar 

- Sosyal güvenlik reformu 

- Vergi reformu 

- İş gücü piyasasına yönelik düzenlemeler 

- Eğitim reformu 

- Enerji piyasasına yönelik düzenlemeler 

- Rekabet ortamı 

• İyi yönetim 

- Siyasi istikrar 

- Hukukun üstünlüğü 

- Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

- Mevzuat ve düzenlemelerin etkinliği 

- Devlet hizmetlerinin kalitesi 

- Yolsuzlukların önlenmesi 

 
BÜYÜME VE KALKINMA İktisadi Büyüme ve Kalkınma Ayrımı 

 

 Bir ülkede yaşayan insanların refah düzeylerinin arttırılmasının yanında söz konusu ekonomide 

iktisadi ve sosyokültürel yapıyı değiştirme gayretleri varsa o zaman büyümeden değil, ekonomik 

kalkınmadan bahsedilecektir.  

 

 

 

İktisadi büyümeden farklı olarak ekonomik kalkınma beş ögeyi bir araya getirmelidir; 

• Kendi kendisini sürdürebilen büyüme, 

• Üretim kalıplarında yapısal değişim, 

• Teknolojik ilerleme, 

• Sosyal, politik ve kurumsal modernleşme, 

• İnsani koşullarda geniş çaplı iyileştirmeler. 

 

İktisadi büyüme ile iktisadi kalkınma ya da iktisadi gelişme arasındaki farkı en tutarlı şekilde ortaya 
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koyan iktisatçı 1944 yılında Alfred Amonn (1883-1962) olmuştur. Amonn’a göre ülke ekonomisi zamanla 

iki yönde değişme gösterir. 

 

• Gövdesi ile büyür ve genişler. Örneğin nüfusu artar. İşgücü çoğalır, üretim faktörlerinde artışlar 

olur. 

 

• Bünye ve çatısı ile değişir. Örneğin millî hasıla içinde tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin payları 

değişir. İşgücünün bu sektörlere dağılımı farklılaşır, alt yapıda çeşitli değişmeler meydana gelir. 

 

 İşte ülke ekonomisinin nüfusu, işgücü, toprak ve diğer üretim faktörlerinde gerçekleşen artışlar 

büyüme, ekonominin bünye ve çatısında meydana gelen değişmeler de kalkınmayı ifade eder. 

 

 Büyüme zengin ülkeler için geçerliyken kalkınma fakir ülkeler için geçerlidir. Büyüme veya 

kalkınmayı harekete geçirecek etkenlerin çıkış noktası birbirinden farklı olabilmektedir. Büyüme 

genellikle endojen değişkenlerin etkisiyle gerçekleşen bir süreç olarak kabul edilirken kalkınma exojen 

değişkenlerin uyardığı bir süreç olarak kabul edilir. 

 Büyümenin kendiliğinden ortaya çıkan spontane bir durum olduğunu işaret ederken 

kalkınmanın uyarılma neticesinde olabileceğini kabul etmektedir. 

 

 Ekonomik kalkınma makro bir değişken ve süreçtir. İktisadi büyüme ise hem makro hem de 

mikro özelliklere sahiptir. 

 

 Büyüme, iktisat teorisi, kalkınma ise daha çok iktisat politikası kapsamında yer alır. 

 
İktisadi Büyüme, Kalkınma ve Gelir Dağılımı 

 

Gelir dağılımının ölçüsü olarak kullanılan Lorenz Eğrisi, gelir dağılımındaki eşitsizliği grafiksel 

olarak göstermede kullanılır. 

 

Lorenz eğrisi Gini Katsayısının hesaplanmasında da kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ünite 2 
İktisadi Büyümenin Kaynakları, Aşamaları ve 

Sınırları 
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İKTİSADI BÜYÜMENİN KAYNAKLARI 

 

Büyümenin temel kaynaklarını, işgücü, fiziksel sermaye, doğal kaynaklar ve teknoloji olarak 
sıralayabiliriz. Bu faktörler yanında bir ülkedeki girişimcilik, beşeri sermaye, kurumsal yapı, hükümet, 
coğrafya ve kültür gibi birçok faktörde büyümeye katkı sağlayan diğer kaynakları oluşturur. 
 
Büyümenin Temel Kaynakları 

İşgücü 

 

İktisadi büyüme, işgücü miktarına ve işgücünün kalitesine bağlı olarak belirlenir. Bir ülkedeki 
işgücü arzı, çalışabilir yaştaki nüfusun büyüklüğüne bağlıdır. 
 

Talep yönünden nüfus artışı pazar genişlemesi anlamına gelirken arz yönünden ise mal ve 
hizmet üretimi için gerekli olan işgücü girdisini ifade etmektedir. 

 

Fiziksel Sermaye 

 
Üretimin artmasına büyük katkısı olan aletler, makineler, sanayi gereçleri, fabrika ve donanım; 

fiziki sermayenin değişik biçimlerini oluştururlar. Sermaye birikimi, mevcut gelirin bir kısmının tasarruf 
edilip yatırıma dönüştürülmesiyle gelecekteki üretim ve geliri artırmak amacıyla gerçekleştirilir. 

 
Dünyada bazı ülkelerin ekonomik anlamda geri kalmalarının en büyük nedenini sermaye 

birikimindeki yetersizlik oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler ekonomik yapıyı dönüştürerek gelişmiş 
ülkeler seviyesine çıkabilmek için, çok fazla miktarda sermaye birikimine ihtiyaç duymaktadırlar. Çünkü 
bu ülkeler “fakirliğin kısır döngüsü” adı verilen bir süreç yaşamaktadırlar. Diğer bir ifadeyle, gelişmekte 
olan ülkelerdeki düşük gelir, düşük tasarrufa, düşük tasarruf da düşük yatırıma neden olmakta ve bu 
durum ülkenin mevcut sermaye birikimine olan katkıyı düşürmektedir. Dolayısıyla bu süreç düşük gelir 
elde edilmesi ile sonuçlanmakta ve süreç yeniden işlemektedir. 

 

Beşeri sermaye, bir ülkenin sahip olduğu çalışabilir nitelikteki eğitimli işgücü miktarı olarak tanımlanır. 

 

Doğal Kaynaklar 

 

Doğal kaynaklar, doğada bulunan ve insan gereksinimlerini karşılayacak bir şekilde 
kullanılabilen veya kullanılmaya hazır olan varlıkların bütününü ifade eder. Bunlar; toprak, su, madenler, 
orman ve hayvan varlıklarıdır. 
 

Toprak, su, hava ve orman yenilenebilir kaynaklara örnek oluştururken petrol yatakları, doğal 

gaz, kömür, nikel, demir ve diğer madenler ise yenilenemez kaynakları oluşturan diğer örneklerdir. 

 

Bir ekonomide doğal kaynakların bol olması ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyebilir 

ancak doğal kaynaklar tek başına büyümeyi gerçekleştiremez. 

 

 

 

Teknoloji 

 

İktisadi büyümenin temel dinamiklerinden birini ve belki de en önemlisini teknoloji 

oluşturmaktadır. Teknoloji, bir mal veya hizmetin üretimi için gerekli bilgi, organizasyon ve tekniklerin 

bütünü olarak tanımlanabilir. 

 
İktisat kuramında teknolojik gelişmenin içselleştirilmesine yönelik çabaların çıkış noktası 
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Schumpeter olmuştur. Yenilikler ve bunların kalkınma süreçlerine etkisi konusu, Schumpeter’le birlikte 

ekonomik kalkınma kuramları içinde çok önemli bir yere sahip hâle gelmiştir. 

 

Marx ve Schumpeter, yeniliklerin kapitalist ekonomide rekabetçi üstünlüğün başında yer 

aldığını ifade etmişler ve teknolojik gelişmenin kalkınma süreçlerine olan etkisini ele alan öncüleri 

olmuşlardır. 

 

Sanayileşmiş ülkelerdeki teknolojik gelişmeler, uzun dönemde iktisadi büyümenin en önemli 

belirleyicilerinden biridir. Teknolojinin gelişimi ile verimlilik arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. 

 
 

Büyümenin Diğer Kaynakları 

Girişimcilik 

 

Girişimciler yeni ürünler, yeni hizmetler, teknolojik süreçler ve yeni üretim yöntemleri 

geliştirmeleri ve uygulamaları nedeniyle, bir ekonominin sağlıklı ve dinamik bir yapıya bürünmesinde 

önemli işleve sahiptirler. 

 

Beşeri Sermaye 

 

Bir ülkenin beşeri sermaye yönünden zenginliği, işgücünün verimliliğini artıracak eğitim düzeyi, 

yetenek, sağlık, beslenme gibi faktörlere bağlıdır 

 

Kurumsal Yapı 

 

Kurum, bireyler veya insan toplulukları arasındaki davranışsal ilişkileri düzenleyen kurallar dizisi 

olarak tanımlanır. Bu çerçevede, bir ülkenin kültürü, sosyal ve dinsel davranışları, özel ve kamusal 

gelenekleri, siyasal ortamı, ulusal ve uluslararası gelenekleri ve bunlar arasında yürütülen ilişkiler ağı 

bir ülkenin kurumsal yapısını oluşturur. 

 

Hükümet 

 

Makroekonomik istikrarın sağlanması yanında siyasal istikrarın sağlanması konusunda 

hükümete önemli görevler düşer. 

 

Hükümetin bir diğer rolü, beşeri sermayenin artırılması için eğitim ve sağlık alanında yapacağı 
yatırımlardır. Bu alanlarda yapılan yatırımlar özel sektör için pek karlı olmadığı için, bu tür yatırımlarda 
devletin varlığı kendini gösterir. 

 

Diğer olası hükümet politikaları içerisinde, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, tasarruf, 

yatırım ve sermaye kazanımlarından uygun vergi alınması, Ar-Ge teşvikleri ve çeşitli fon yardımları 

gösterilebilir. 

 
 
İKTİSADİ BÜYÜMENİN AŞAMALARI (ROSTOW) 
 

19. yüzyıl boyunca Batı ülkeleri hızlı bir sanayileşme süreciyle birlikte başarılı bir büyüme süreci 

yaşamışlardır. Walt W. Rostow I960 yılında yazdığı “İktisadi Büyümenin Aşamaları’’ adlı kitabında batı 

ülkelerinin yaşadıkları deneyimlere bakarak en sanayileşmiş ülkenin gelişmişlik düzeyine ulaşmak için, 

belli aşamalardan geçeceğini ileri sürmüştür. Bu aşamalar sırasıyla şöyledir: 

 

• Geleneksel Toplum Aşaması 

• Kalkışa Hazırlık Aşaması 

http://www.acikogretim.biz/


 

• Kalkış Aşaması 

• Olgunluk Aşaması 

• Kitle Tüketim Aşaması 

Rostow'un iktisadi büyüme aşamaları kuramı, sadece günümüz az gelişmiş toplumlarının 

değil, her toplumun tarihsel süreç içinde göstereceği gelişmeyi açıklama amacı taşır. 

Geleneksel Toplum Aşaması 

 

Bu aşamada tarımın ekonomide önemli bir ağırlığı vardır. Kaynakların büyük bir kısmı tarıma 
ayrılır ve çalışan nüfusun % 75 veya daha fazlası tarım sektöründe çalışır. Toprakların büyük bir bölümü 
küçük bir azınlıkta toplanmıştır. İş bölümü çok sınırlıdır. Tarım sektörü hava koşullarının etkisinde olduğu 
için, üretimde büyük dalgalanmalar olmakta ve bu durum ekonominin bütününü etkilemektedir. 

 
Kişi başına gelir düzeyinin tavan olması, geleneksel toplumun temel özelliğidir. Düşük gelir 

nedeniyle hemen hemen hiç tasarruf yapılamamaktadır. Tasarruf yapan kesim ler ise bunu sosyal 
verimliliği çok düşük alanlara kaydırarak ekonominin durgun yapısının sürüp gitmesine neden 
olmaktadırlar. 

 

Kalkışa Hazırlık Aşaması 

 

Bu aşama feodalizm ve kalkış (take-off) arasındaki aşamayı içerir. İktisadi büyüme ve 
kalkınmaya başlayabilmek için gerekli ön koşulların hazırlandığı dönemdir. 

 
Bu aşamanın başlıca ekonomik özellikleri;  
 

 Sermaye birikiminin hızlanması,  

 Altyapının oluşturulmaya başlaması,  

 Teknik yeniliklerin artması ve bu yeniliklerin uygulamaya konması,  

 Tarımda ve sanayide verimin yükselmesi,  

 Tarım önemini kaybederken sanayi sektörünün gelişmeye başlaması. 

 
Kalkışa hazırlık aşamasında pek çok iktisadi ve sosyal değişimler görülmekle beraber asıl 

değişme siyasal bünyede ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada ayrıca belli ölçüde eğitim artar, özel ve devlet 
sektöründe yeni girişimci tipleri ortaya çıkar. 

 

Kalkış Aşaması 

 

Bu aşama kalkınma sürecinin süreklilik göstermeye başladığı dönemdir. Kalkınma aşamasında 

bir önceki aşamada kurulmasına başlanılan modern teknolojik ve kurumsal yapı uygulamaya dönüşür. 

 
 
 
 
Bu aşamanın başlıca ekonomik özellikleri;  
 

 Bu aşamada öncü büyüme sektörlerinin kurulması önemlidir.  

 Yeni sanayi kolları hızlı bir şekilde gelişir ve bunların meydana getirdiği hasılanın büyük bir kısmı 

yeniden yatırıma aktarılır.  

 Yeni girişimciler sınıfı ortaya çıkar ve özel sektör gittikçe büyür.  

 İktisadi faaliyetlerde daha evvel kullanılmayan doğal kaynaklar ve üretim yöntemleri 

kullanılmasına başlanır.  

 Tarımda teknolojik gelişmeler ve yeni üretim yöntemleri gelişir. 
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çıkması gerekir. Rostow, bu aşamada üç temel koşulun gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

• Yatırımlar ulusal gelirin % 5’ler, % 10’lar ve hatta daha yüksek seviyeye çıkarılması, 

 

• Yüksek bir hızla gelişen bir yada birkaç temel imalat sanayinin kurulması 

 

• Modern sektördeki gelişme eğilimlerine uygun ve kalkışın ekonomik girişimlerin dışında 

yaratabileceği dışsal tasarrufları etkin bir biçimde kullanacak ve gelişmeye süreklilik kazandıracak 

siyasal, sosyal ve kurumsal bir yapının var olması ya da hızla kurulması. 

 

Olgunluk Aşaması 

 

 Kalkış döneminin sona ermesinden 40 yıl sonra olgunluk aşamasına ulaşılır. Rostow bu aşamayı 

toplumun kaynaklarının büyük bir bölümünün modern teknolojilerin yer aldığı alanlarda etkin bir şekilde 

kullanıldığı dönem olarak tanımlar. 

 

Bu aşamanın başlıca ekonomik özellikleri;  
 

 Bu aşamada ulusal gelirin % 10-20’si kadarı devamlı bir şekilde yatırımlara gider.  

 Kişi başına düşen gelir artar,  

 Yeni öncü sektörler eskilerinin yerini alır ve yeni sanayi kolları yükselirken eskileri önemi 

kaybeder.  

 Uluslararası ticaret önemli hâle gelir.  

 Daha önce ithal edilen mallar üretilir,  

 Yeni ithal ihtiyaçlar artar ve bu ihtiyaçları karşılamak için ihracat artar.  

 Ayrıca bu aşamada ekonominin alanı daha geniş sanayi alanlarını içerecek şekilde genişler. 

 

Kitle Tüketimi Aşaması 
 

Kitlesel tüketim aşaması, her ulusun olgunluk aşamasından sonra ulaştığı aşamadır. Bu 
aşamada toplum artık modern teknolojinin gelişmesini bir hedef olarak almaktan vazgeçmiştir. 

 
Bu aşamanın başlıca ekonomik özellikleri;  
 

 Bu aşamaya ulaşan toplumlarda dayanıklı tüketim malları üreten sektörler ile hizmetler sektörü 

gittikçe gelişen ekonominin başlıca sektörleri durumuna gelmişlerdir. 

 Kitle tüketim aşamasında dış kuvvet ve nüfuz kazanmak için kaynakların önemli bir kısmı 

askeri ve diplomatik alana harcanır. 

 Ayrıca bu aşamadaki devlet refah devleti olarak tanımlanır. 

 

İKTİSADİ BÜYÜMENİN SINIRLARI 

 

Roma Kulübü’nün 1972 yılında “Büyüme’nin Sınırları’’ başlıklı raporunda nüfus artışı ve 

ekonomik gelişme azalmadıkça, doğal kaynaklar, içilebilir su ve temiz hava ihtiyacını dünyanın 

sağlayamayacağı ileri sürülmüştür. Rapor, büyümenin doğal çevre üzerinde yol açtığı tahribata 

dikkatlerin çekilmesi açısından ciddi bir uyarı niteliği taşımaktadır. 

 

 Rostow’a göre kalkışın başarılı olabilmesi için, ekonomide kendini besleyen bir sürecin ortaya 
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Nüfus Baskısı 

 

Sanayi Devrimi’nden günümüze dünya nüfusu giderek artmıştır. Bu artış dünyadaki ölüm 

oranındaki azalma ve doğum oranındaki artış sonucunda gerçekleşmiştir. 

Ölüm oranlarının azalması tıptaki ilerlemeler ve gıda üretiminde meydana gelen artışlardan 

kaynaklanmıştır. 

 

Çevre Kirliliği ve Kaynakların Tükenmesi 

 

Çevre ile ekonomik faaliyet arasındaki ilişki, 18. yüzyıldan itibaren iktisatçıların ilgisini çekmeye 

başlamıştır. Bu ilişki çerçevesinde tarımsal ürünler ve tarım arazileri bakımından iktisadi büyümenin 

sınırları olması gerektiğini ilk savunanlar klasik iktisatçılardan Malthus ve Ricardo olmuştur. 

 

       Sürdürülebilir Kalkınma, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye 

sokmaksızın,  bugünkü kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir. “Sürdürülebilir 

Kalkınma” olgusu ilk kez 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonunun raporunda dile 

getirilmiştir. 

Sürdürülebilir kalkınma, düşük veya yüksek gelir artışından ziyade etkin büyümeyi ifade eder. 

Bu nedenle kaynakların verimli kullanılması önem kazanmaktadır. 

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan bütün ülkeler küresel iklim değişikliğinin yol açtığı durumların 

tehdidi altındadırlar. Küresel ısınma sonucu deniz seviyesinin yükselmesi, verimli toprakların erozyona 

uğraması, aşırı yağışların, fırtınaların daha sık görülmesi, nüfusunun çoğu kırsal kesimde yaşayan 

gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş ülkelerden daha fazla etkilemektedir. 

Küresel ısınma, atmosfere salınan sera gazlarındaki yoğunluk artışından kaynaklanmaktadır. Bu 

gazlar içinde en önemli etkiyi yaratan karbondioksit emisyonları ise iktisadi büyümenin temel 

gereklerinden olan enerji ihtiyacını karşılamak üzere fosil yakıtların yakılması sonucunda açığa 

çıkmaktadır. 

1992 yılında Rio de Janeiro’da gerçekleştirilen Dünya Zirvesi sırasında kabul edilen “Birleşmiş 

Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi” (UNFCC) olmuştur. 1994 yılında yürürlüğe giren bu sözleşmenin 

ardından 1997 yılında daha bağlayıcı hükümler içeren “Kyoto Protokolü” imzaya açılmıştır. Kyoto 

Protokolünde, “atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun, iklime tehlikeli etki yapmayacak seviyelerde den-

gede kalmasını sağlamak” amaçlanmıştır. Anlaşma 16 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye 

için yürürlük tarihi ise 26 Ağustos 2009dur. 

Yenilenebilir Kaynak, doğada belli sınırlar içinde kendi kendini yenileyebilen ve dolayısıyla üketilmesi 
mümkün olmayan toprak, su, hava ve orman gibi kaynaklardır. 

 

DİKKAT 
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Büyümenin Sınırları Tezine Karşı Görüşler 

 

Birinci problem, çok sayıda insanın mevcut teknolojiler ile üretim ve tüketim düzeylerini 

sürdürmek istemelerinden kaynaklanmaktadır. 

Büyümenin sınırları yaklaşımında ikinci problem, kıtlıkla mücadelede piyasa ve diğer sosyal 

mekanizmaların ihmal edilmesidir. 

Büyümenin sınırları ile ilişkin üçüncü problem, büyümenin şimdikinden çok daha karamsar bir 

tabloyla karşılaşılacağının varsayılmasıdır. 

Dördüncü problem, büyüme ile artan refah ve verimliliğin, toplumun çevreyi koruma önlemleri 

alma kapasitesinin genişletildiğinin göz ardı edilmesidir. 

 

Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi, bir ülke zenginleştikçe çevresel bozulmanın artacağını, ancak 
belli bir gelir düzeyine ulaşıldıktan sonra gelirdeki artışın çevre kalitesine olumlu katkıda 
bulunacağını ifade eder. 

 

ÇKE hipotezine göre, gelirdeki artışla önce artan sonra azalan çevresel bozulma, ters U-biçimli bir 

eğri oluşturmaktadır. Bu yaklaşım, ekonomik büyümenin çevre kalitesi üzerinde 3 farklı etkisinin 

bulunduğunu ileri sürmektedir. Bu etkiler; “ölçek etkisi”, “teknik etki” ve “bileşim etkisi”dir. 

Ekonomik büyümenin çevre üzerinde oluşturduğu negatif etki, ölçek etkisidir. 

Bileşim etkisi, gelir arttıkça ekonomik yapının değişmesini ve daha az kirlilik üreten faaliyetlerin 

ağırlığının artmasını ifade eder. 

Zenginleşen bir ülke Ar-Ge faaliyetlerine daha çok kaynak ayırmasıyla, ekonomik büyümeyle birlikte 

teknolojik gelişim de sağlanacak ve kirli teknolojiler yerini daha temiz, daha yeni teknolojilere 

bırakacaktır. Bu da ekonomik büyümenin neden olduğu teknik etkidir. 
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ÜNİTE 3 
GELENEKSEL BÜYÜME TEORİLERİ 

 

KLASİK BÜYÜME TEORİSİ 

Klasik iktisat teorisi büyüme iktisadı olarak da kabul edilen ve iktisadi büyüme konusunda da 
öncü teoridir. Klasik büyüme teorisini oluşturan görüşler ise özellikle Adam Smith (1723-1790), Thomas 
Malthus (1776-1834) ve David Ricardo (1772-1823)’nun görüşlerine dayalı teorilerdir. 

 

Adam Smith (1723-1790) 

Adam Smith, iktisat biliminin babası olarak bilinen ve iktisadi büyüme konusunu analiz eden ilk 
iktisatçılardandır. 
 

Smith ekonomik büyümeyi açıklarken kullandığı en önemli faktörler, sermaye birikimi, iş bölümü 
ve uzmanlaşmadır. Uluslararası ticaret, nüfus artışı, kurumlar ve görünmez el fiyat ile ilgili görüşleri ise 
büyümeyi açıklayan diğer faktörlerdir. 

 
Smith’e göre hükümetler, ancak iki görevi yapmakla sorumludurlar.  
 

 Birincisi savunma, adalet, eğitim işlerini yürütmek.  

 İkincisi ise pazarı genişleten ve iş bölümü, uzmanlaşmayı destekleyen köprüler, yollar, limanlar, 
su kanalları gibi altyapı yatırımlarını inşa etmektir. 

 

Thomas R. Malthus (1776-1834) 
 
Tarımsal yapı (toprak faktörünün verimi) ile nüfus yapısı arasında bir uyuşmazlık bulunmaktadır. 
 

Malthus’un nüfus artış hızındaki yükselmenin nedeni olarak özellikle gelişmiş ülkelerde 19. 
yüzyıl boyunca ölüm oranlarındaki düşüşün doğum oranlarındaki düşüşten daha fazla olması olarak 
sayılırken bu neden Malthus’un nüfus artışı ile ilgili düşüncelerini de destekler niteliktedir 

 
Bu bağlamda Malthus’un teorisi iki önemli faktörle açıklanmaktadır.  

Birincisi, üretim faktörleri içinde önemli yere sahip olan toprağın arzı sabittir, Bu nedenle 

tarımsal kesimde azalan verimler kanunu işlemektedir, Artan nüfusu besleyecek toprak ve tarımsal 

üretim yeterli olamayacaktır, İkincisi ise nüfus artış hızı üzerinde gelirin pozitif etkisi olmaktadır. 

En Az Geçim Ücreti, doğal ücret olarak da ifade edilen ve emek piyasasında hiçbir 
müdahale olmadığında kendiliğinden belirleneceği varsayılan ve işçinin kendisinin ve ailesinin 
her türlü fizyolojik ihtiyaçlarını sağlayabilecek ve çoğalıp azalmadan nesillerinin devamını 
sağlayabilecek ücrettir. 

 
Mallthus’a göre, gelir dağılımının iyileştirilmesine yönelik hükümetlerin uyguladıkları politikalar, 

ölüm oranını azaltarak, kişi başına çıktıyı azaltmaktadır. 
 

David Ricardo (1772-1823) 

 
Özellikle büyüme teorisinde, azalan verimler ve fonksiyonel gelir dağılımı, (gelirin emek sahipleri 

ve sermaye sahipleri, toprak sahipleri arasındaki dağılımı), kâr, rant ve ücretler üzerinde 
yoğunlaşmıştır. 

 

Smith’e göre, dış ticaret pazarı büyüterek, iş bölümünü artırarak büyümeyi artırmaktadır. 
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Ricardo’nun teorisi 19.yüzyıl başlarında İngiltere’nin ekonomik ve sosyal problemlerine dayalı 
olarak geliştirilmiştir. 

 

Ricardo’nun Büyüme Teorisinde Temel Kavramlar ve Varsay>mlar 

 

Tarım kesiminde, teknik ilerleme hızı çok düşüktür. Ayrıca toprağın kıt olması ve daha düşük 

nitelikli toprakların da kullanılması nedeniyle tarımda azalan verimler yasası geçerlidir. Sanayi 

kesiminde artan verim ve teknik ilerleme, tarım kesimindeki azalan verimi telafi edemediği için, 

toplam hasılada azalam verimler yasası geçerli olmaktadır. 

 

Ekonomi sürekli olarak, tam rekabet ve tam istihdam koşullarında işlemektedir. 

 

Sanayi kesiminde, teknik ilerleme hızı yüksektir. Teknik ilerleme hızının yüksekliği nedeniyle 

emek için artan verimler yasası geçerlidir. Bu düşünce aslında A. Smith’in büyüme teorisinde ileri 

sürdüğü düşüncedir. 

 

Ricardo’ya göre ise gelirin toplam üretim faktörleri arasında dağılımında üç farklı gelir grubu yer 

almaktadır: Birincisi, üretime katılan emek sahipleri, ikincisi, sermayedar veya girişimci ve sonuncusu 

ise toprak sahipleridir. 

 

Ricardo'ya göre verimli topraklara sahip olanlar düşüm maliyetlere üretim yaptıkları için 
yüksek rant geliri elde ederler. Bu rant geliri Difransiyal Rant Geliridir. 

 

Ricardo’nun Büyüme Teorisinin İşleyişi 

 

Ricardo’ya göre, uzun dönemde üretim faktörlerinin gelirden aldıkları payların değişimine göre 
ekonomik büyüme ve durgunluk olmak üzere iki önemli süreç yaşanmaktadır. 

 
KARL MARX ( İ 8 İ 8 - İ 8 8 3 ) , I N  BÜYÜME TEORİSİ 

 

Marx kapitalizmin dinamik bir yapısı olduğunu ve işleyişinde kapitalist sistemin kendi yapısı 

içerisinde kapitalistlerin rekabeti, teknik ilerleme ve sermaye birikiminin etkili olduğunu belirtmektedir. 

 

Marx’a göre ancak kapitalist sistemin sona ermesi ve sosyalist sistemin uygulanması 

sonucunda devletin işçi sınıfının eline geçmesiyle kapitalist sistemdeki sorunlar da tamamen giderilmiş 

olacaktır. Bu bağlamda Marx’in iktisadi teorileri sosyalizm ya da planlı ekonomilerin teorileri üzerine 

değil tam tersi kapitalist ekonomik sistemi anlamaya ve anlatmaya yöneliktir. 

 

Karl Marx’in önemli eseri Das Capital (Kapital)’dir. 

 

K. Marx’in Büyüme Teorisinde Temel Kavramlar ve Varsayımlar 

 

Marksist teoride temel olarak ileri sürülen düşünce, kapitalistlerin elde ettikleri kârların 

kaynağının çalışan işçilerin fazla çalışmaları ve karşılığında ödenen düşük ücretlerdir. 

 
Marx’in bu düşüncelerini Emek Değer Teorisi, Artı Değer Teorisi ve Kâr Teorisi şeklinde üç 

ana başlıkta açıklanmakta ve bu çerçevede teorinin işleyişi de analiz edilmektedir. 
 

Emek Değer Teorisi 

 
Marx’in teorisinde emek, üretilen malların değerini belirlemektedir. Çünkü üretim sürecinde en 

temel üretim faktörü emektir. Emek sadece, bir malın üretimi için harcanan zaman olmayıp zihinsel, 
fiziksel, entelektüel yeteneklerin bütününü de ifade etmektedir. 

 
Emek Değer Teorisi, bir malın değeri emek miktarı ile belirlenir ve emek gücü ise sadece 

bir malın üretimi için harcanan zaman olmayıp zihinsel, fiziksel, entelektüel yeteneklerin 
bütününü de ifade etmektedir. 
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Artı Değer Teorisi 

 
Artı değer, kapitalist sistemde kapitalist üreticinin, işçileri aldıkları ücret karşılığından çalıştıkları 

emek saatinden daha fazla çalıştırmaları sonucunda elde edilir. 
 
Yedek Sanayi Ordusu Marx'a göre iş arayanların oluşturduğu istihdam edilmeyen emek 

arzı yedek sanayi ordusudur. 
 

Kâr Teorisi 

 

Karl Marx’a göre, bazı temel kavramlar ve ilişkiler aracılığıyla kâr teorisi açıklanmaktadır.  
 
Sermaye sabit ve değişken sermaye olarak iki ana grupta toplanmaktadır.  
 

 Sabit sermaye (c) üretimde kullanılan fiziki araç gereç, alet ve hammaddelerden oluşmaktadır.  

 Değişken sermaye (v) ise üretim sürecinde kullanılan işçilere ödenen toplam ücretlerden 

oluşmaktadır. 

 
Toplam sermaye ise sabit ve değişken sermayenin toplamından oluşmaktadır. 
 

Artı Değer (s); üretim sürecinde kapitalist üreticinin ürettiği ürünün satışı sonucunda 

gayrisafi hasılatından sabit sermaye ve değişken sermaye masrafları çıktıktan sonra arta kalan 

toplam değerdir. 

s = gayrisafi hasılat - (c + v) olarak hesaplanır. 

Artı Değer Oranı (a); kapitalist üreticinin işgücünden elde ettiği artı değer (s) ile işçilere 

ödenen değişken sermaye (v) arasındaki orandır. 

a = s / v olarak hesaplanır. 

 

Kâr Oranı (k); üretim sonunda elde edilen kâr ile üretim yapmak için gerekli her türlü fiziki 

üretim alet ve araçlarına (sabit sermaye) yapılan ödemeler ve işgücüne yapılan ücret ödemeleri 

(değişken sermaye) arasındaki ilişkidir. Kapitalist ekonomide toplam kâr oranı, toplam artı 

değerin toplam sermayeye oranıdır. 

k = s / c + v olarak hesaplanır. 

 

Malın Değeri, Fiyatı; ürünün fiyatı ya da değeri, sabit sermaye(c) değişken sermaye (v) ile 

kapitalist üreticinin elde ettiği kârın toplanmasıyla bulunur. 

 

P = c + v + k = c + v + s hesaplanır. 

Sermayenin Organik Bileşimi (b); sabit sermayenin değişken sermayeye oranı olan 

sermayenin organik bileşimi, kapitalist üreticinin makineleşme derecesini göstermektedir. 

b = c / v olarak hesaplanır. 

 

Ekonominin bütünü açısından düşünüldüğünde ortalama kâr, artı değer oranı ile sermayenin organik 

bileşimine bağlıdır. 

 

Artı değer oranı ile kâr oranı arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Bir başka deyişle, sermayenin 

organik bileşimi (c / v) veri iken, artı değer oranı (s / v) ne kadar yüksek ise kâr oranı da o kadar yüksek 

olur. 
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Sermayenin organik bileşimi ile kâr oranı arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 

 

K. Marx’in Büyüme Teorisinin İşleyişi 

 

Marx’in teorisinde azalan verimler yasası yer almaz, bu nedenle kâr ile rant arasında bir ayrım 
yapmamaktadır. 

Marx’a göre, kapitalist üreticinin sermaye birikiminde bulunması bir tercih olmayıp kapitalist üreticiler 
arasındaki rekabettir. 

Marx’a göre, sermayenin kapitalist üreticinin elinde toplanması ve rekabet zamanla tekelci kapitalizm 
hâline dönüşecektir. 

 

SCHUMPETER ( İ 9 İ İ - İ 9 3 9 ) , İ N  BÜYÜME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

 

Joseph Schumpeter (1911-1939), Karl Marx’in görüşlerinden büyük ölçüde etkilenerek Marx gibi 
tarihçi bir yöntem kullanarak kapitalizmi tarihi bir olay olarak ele almıştır. Fakat Schumpeter, Marx’dan 
farklı olarak kapitalist sistemin yıkılmayıp başarı ile işleyeceğini ve sistemin yarattığı hasıla artışının 
işçilerin ücretini artırarak işçi refahının da artacağını düşünmektedir. 

Joseph Schumpeter’in büyüme konusundaki görüşleri iki kavramla açıklanmaktadır. Birincisi, 
yenilikler kavramı, ikincisi ise girişimciler kavramıdır. 

 

Yenilikler ve Büyüme 

 

Schumpeter’e göre yenilikler ve girişimciler kapitalist sistemin işlemesini, gelişimini sağlayan ve 
ekonomik dalgalanmalara neden olan faktörlerdir. 

Schumpter’e göre ise üretim faktörlerinin miktarlarını değiştirmeden, üretim faktörlerinden farklı yeni 
bir bileşim yapılarak, yeni bir üretim fonksiyonu oluşturuluyorsa yenilik söz konusudur. 

Bu bağlamda Schumpeter beş farklı türde yenilikten bahsetmektedir: 

 

1. Yeni bir malın veya bilinen bir malın faklı türünün ve kalitesinin piyasaya sunulması, 

2. Üretimde yeni bir üretim tekniğinin kullanılması (emek ve sermaye faktöründe tasarruf sağlayan 

yeni bir teknik). Bu yeni tekniğin yeni keşfedilmiş olması önemli değil, önemli olan ekonomik 

faaliyetlerde ve üretimde ilk defa kullanılıyor olmasıdır. 

3. Yeni bir piyasanın bulunması ve keşfi, 

4. Yeni bir hammadde veya yarı mamul kaynağının keşfi, 

5. Endüstrinin yeniden organizasyonu; tam rekabetçi bir endüstrinin tekelleşmesi, tröstlerin 

kurulması veya monopollerin gücünün azalarak tam rekabetçi bir endüstriye dönüşmesi gibi. 

 

Schumpeter, yeniliği başlatan girişimcinin diğer girişimcileri etkileyerek yaratmış olduğu kârlılık ve 
yatırım artışlarına neden olan bu duruma yeniliklerin kümelenmesi (clustering of innovations) olarak 
nitelendirmektedir. 

 

Yaratıcı Yıkım Etkisi, Girişimciler yenilik yaparak yenilik konusu olan malın üretiminde 
monopolcü konumunda kâr elde ederler. Diğer girişimciler de aynı amaçla piyasaya girip başka 
yenilikler yaptıkça, eski malların ve endüstrilerin yerine, yeni malların ve endüstrilerin yer alması 
yaratıcı yıkım etkisidir. 
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Girişimciler ve Büyüme 
 

Schumpeter’in iktisadi büyümeyi açıklarken üzerinde durduğu ikinci kavram ise girişimci 
kavramıdır. Schumpeter, kapitalist sistemin sürekli değişimini sağlayan ve kapitalizmi dinamikleştiren ve 
yenilikleri uygulayan kişiler girişimciler (entrepreneurs) olarak nitelendirmektedir. 

 
Girişimciler, yenilikleri uygulayan ve bu amaçla yatırımları yapan ve yatırım riskini de üstlenen 

kişilerdir. 
 
Schumpeter’e göre, girişimcinin yenilikleri uygulamaya yönelten en önemli nedeni sadece kâr 

elde etme isteği değildir. Psikolojik güdüler de yeniliği uygulamada çok önemli bir faktör olmaktadır. 
 
 

KEYNES (1883-1946)’İN BÜYÜME İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 
 
Klasik İktisat Teorisi’ne önemli eleştirilerde bulunan iktisatçı ise Johnard Maynard Keynes 

(1883-1946)dir. 
 
Keynes 1936 yılında Para, Faiz ve İstihdamın Genel Teorisi adlı eserinde klasik iktisatçıların 

savunduğu gibi piyasa mekanizmasının otomatik olarak tam istihdamı sağlama konusunda başarılı 
olamadıklarını ileri sürmüştür. 

 
1929 Dünya Bunalımı, 1929'da ABD'de başlayan ve 1930'lu yıllar boyunca devam eden ekonomik 
buhrandır. 1929 Dünya Bunalımı en çok Sanayileşmiş ülkeleri, özellikle Kuzey Amerika ve 
Avrupa'yı etkilemiştir. Fakat dünyanın geri kalanında da (özellikle sanayileşmiş ülkelerde) yıkıcı 
etkiler yaratmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜNİTE 4 
MODERN BÜYÜME TEORİLERİ 
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HARROD-DOMAR BUYUME MODELİ 

 

Keynes, 1936 yılında yayımlanan Para, Faiz ve İstihdamın Genel Teorisi adlı eserinde piyasa 
mekanizmasının otomatik olarak tam istihdamı sağlama konusunda başarılı olamadığını ileri sürmüştür. 

 
Keynes’in kısa dönemli statik analizini uzun dönemli olarak genişleten ve dinamik büyüme 

sorunlarıyla ilgilenen iktisatçılar ise Harrod ve Domar’dır. 
 

HARROD BÜYÜME MODELİ 

 

Harrod’un büyüme modeli Domar’ın büyüme modeline çok benzemektedir. Harrod büyüme 
modelinde de temel unsur yatırımlardır. Fakat Harrod, büyüme sürecinde yatırım artışı ile üretim artışı 
arasındaki ilişkiyi Domar büyüme modelinden farklı bir şekilde analiz etmiştir. 

 
Domar’a göre kalkınmanın temel problemi, artan üretim kapasitesinin tamamını kullanabilecek 

yatırım artışının ne kadar olmasını belirlemek iken Harrod’a göre kalkınmanın temel problemi, gelirin 
mevcut tasarrufları eritmeye yetecek bir yatırım artışına imkân verecek bir düzeye çıkıp çıkamayaca-
ğıdır. 
 

Çarpan mekanizması, Harcamalardaki bir değişikliğin GSMH üzerinde yaratacağı etkileri 
ortaya koyan bir mekanizmadır. 

 

Harrod Büyüme ModelininTemel Kavramları ve Varsayımları 

 

Harrod büyüme modelinde temel iki kavramdan bahsedilmektedir. 

Birincisi tasarruflar İkincisi ise yatırımlardır. 

 
Harrod büyüme modelinde tasarruflar, ekonomide dengenin sağlanması için önemli bir değişken 

olup millî gelirin artan bir fonksiyonu olarak varsayılmaktadır. 
 

Tasarruf fonksiyonu S=sxY olarak ifade edilmektedir. 

 

S, tasarrufu  

s, marjinal tasarruf eğilimini  

Y ise, millî geliri ifade etmektedir. 

 
Yatırım, belirli bir dönemde sermaye stokuna yapılan net ilaveler olup sermaye stokunda 

artışlara neden olmaktadır. Yatırım şeklindeki artışlara bağlı olmaktadır. Gelir düzeyi değişmeden 
kalıyorsa, bu gelir düzeyi de mevcut sermaye stoku ile sağlanabiliyorsa yeni yatırıma ihtiyaç 
yoktur. Fakat üretim(gelir) artışı için ise sermaye artışına (yatırım) ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın 
belirlenmesinde ise hızlandıran katsayısı çok önemli olmaktadır. 

 
Bu konuda durulması gereken ikinci önemli konu ise ekonomide dengeden, planlanan tasarruf 

ve yatırımların büyüklüklerine göre sapmalar oluşmaktadır. 
 

 Dönem başı planlanan yatırım, planlanan tasarruftan büyük ise Ip>Sp (veya Ip> Ig) yani fiilî 
(gerçekleşen) yatırım planlanan yatırımdan az ise ekonomide üretim, Ekonomide bu durumda 
bir talep fazlası ortaya çıkar ve stoklar azalmaya başlar. 

 
 
 
 

 Dönem başı planlanan yatırım planlanan tasarruftan küçük ise, (Ip<Sp) (veya Ip<Ig) yani, fiilî 

(gerçekleşen) yatırım, planlanan yatırımdan büyük ise ekonomide, yatırım (üretim) fazlalığı olup 

gereğinden fazla yatırım yapılmış olur. Ekonomide bu durumda bir arz fazlası ortaya çıkar ve 

istenmeyen bir şekilde stoklar artar. 
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Harrod büyüme modelinde kullanılan diğer önemli kavram ise hızlandıran katsayısıdır. 

Planlanan yatırım düzeyinin belirlenmesinde ise hızlandıran katsayısı etkili olmaktadır. 
 
Hızlandıran katsayısı, sermaye miktarında meydana gelen değişmenin (AK), üretimde meydana 
gelen değişmeye (AY) oranı şeklinde ifade edilmektedir (AK/ AY). 
 

Harrod Büyüme Modelinin İşleyişi 

 

Harrod büyüme modelinde birbirinden farklılaşan üç büyüme hızını gösteren eşitlikler 
kullanılmıştır. Harrod modelinde bu eşitliklerin temsil ettiği büyüme hızlarının karşılaştırılmasıyla dengeli 
büyüme hızı belirlenmiştir. 

 
Modelde kullanılan büyüme hızları şunlardır; 
 

• Gerekli (Garantili) Büyüme Hızı 

• Fiilî (Gerçekleşen) Büyüme Hızı 

• Doğal Büyüme Hızı 

Gerekli (Garantili) Büyüme Hızı 
 

Harrod büyüme modelinde gerekli büyüme hızı, garantili büyüme hızı, olarak da 
adlandırılmaktadır. Eğer gerekli büyüme hızı gerçekleşirse kapasite fazlalığı ve atıl kapasite gibi 
durumlar oluşmaz, girişimcilerin birikmiş mal stokları oluşmaz ve üretilen malların tamamı satılmış olur. 

 

Gerekli büyüme (Gw) olarak gösterilerek aşağıdaki formülle ifade edilmektedir. Sp=Ip eşitliğinden, 

sxYt= k (Yt- Yt- 1) 

 

Fiilî (Gerçekleşen) Büyüme Hızı 

 

Harrod büyüme modelinde fiilî ya da gerçekleşen büyüme hızı, toplam üretimin dönem 
sonundaki artışını temsil eden büyüme hızıdır. Bu büyüme hızı dönem sonundaki gerçekleşen üretim 
artışını gösterdiği için ex-post (dönem sonu) bir kavramdır. 

 

Fiilî büyüme hızı; 

i 

G = - 

k 

formülü ile ifade edilmektedir.  
 
 

Formülde G, fiilî büyüme hızını,  
                 s dönem sonu gerçekleşen tasarrufu,  
                 k dönem sonunda ortaya çıkan veya gerçekleşen sermaye ihtiyacı veya hızlandıran 

oranını göstermektedir. 
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Gerekli ve Fiilî Büyüme Hızlarının Karşılaştırılması 

Denge Durumu 

 
Harrod büyüme modelinde gerekli ve fiilî büyüme hızlarının birbirine eşit olduğu (G= Gw) durum, 

ekonominin denge durumunu göstermektedir. 
 

Harrod büyüme modelinde denge durumunda aynı zamanda, dönem başında planlanan 

tasarruf ve yatırım planlarının da gerçekleştirildiği anlamına gelmektedir. Ekonomide denge durumunun 

sağlanmış olması, hızlı bir gelişme sürecine girilmesi demektir. Diğer yandan da üreticiler için ise 

gelecek dönemlerde bu dönemde sağladıkları üretim artışını planlamaları ve gerçekleştirmeleri 

demektir. 

Enflasyonist Süreç 

 

Harrod büyüme modelinde fiilî büyüme hızının gerekli büyüme hızından büyük olması (G>Gw) 
ekonomide enflasyonist bir sürecin ortaya çıktığı bir durumu göstermektedir. Bu durumda, dönem 
sonunda gerçekleştirilen büyüme hızının, dönem başında planlanan büyüme hızını aşması söz 
konusudur. 

 

Aynı zamanda dönem başı planlanmış yatırımların veya planlanmış sermaye ihtiyacının, dönem 

sonunda gerçekleşen yatırımlardan veya sermaye birikiminden fazla olması demektir. 

 

Bıçak sırtı denge, Harrod modelinde ekonominin kararlı ve dengeli büyümesi için, toplam 
arz ve toplam talebi devamlı olarak birbirine eşit kılacak bir büyüme hızını tutturmak 
gerekmektedir. Ekonomide sermaye ve işgücü piyasalarında tam istihdamı sağlayacak ve 
dengeli büyümenin koşulu ekonomideki fiilî büyüme hızı ile gerekli büyüme hızlarının aynı değeri 
taşıması gerekmektedir. 

 
Oysa ki normal olarak bu eşitlikteki sermaye hasıla katsayısı, tasarruf eğilimi, nüfus artış 

hızı ve teknolojik gelişmeler ise birbirinden bağımsız olarak belirlenmektedir. Bu nedenle, böyle 
bir dengenin fiilen gerçekleşmesi olasılığı oldukça düşüktür. Bu olasılık gerçekleşmiş olsa dahi, 
dengeden en ufak bir sapma ekonomiyi hızla dengesizliği götürmektedir. Sistemdeki 
değişkenlerle ekonomiyi yeniden dengeye taşıyacak yapısal bir nitelik bulunmadığı için Harrod 
büyüme modelinde denge çoğu zaman “bıçak sırtında (her an bozulabilecek)” bir denge olarak 
nitelendirilmektedir. Dolayısıyla Harrod büyüme modelinde durağan durum büyüme (kararlı ve 
dengeli büyüme) (G=Gw) mümkün olmakla beraber istikrarlı bir denge değildir.  

 

Durgunluk Süreci 

 

Harrod büyüme modelinde gerekli büyüme hızının fiilî büyüme hızından daha büyük olması 
(Gw>G), ekonomide durgunluğu ortaya çıktığı bir durumu göstermektedir. Bu durumda, dönem başında 
hedeflenen büyüme hızına, dönem sonunda gerçekleştirilmemiş demektir. Aynı zamanda dönem 
başında planlanmış olan yatırımlardan daha fazla dönem sonunda gerçekleşen (fiilî) yatırımın, yapılmış 
olması, ihtiyaçtan fazla kullanılmayan sermaye birikimi nedeniyle aşırı kapasitenin ortaya çıkmasına 
neden olmuş ve üretim talepten daha fazla artarak bir dengesizlik durumu ortaya çıkmıştır. 

 

 

Doğal Büyüme Hızı 

 

Harrod büyüme modelinde analiz edilen ve diğer büyüme hızlarından biraz farklılaşan büyüme 
hızı ise doğal büyüme hızıdır. Doğal büyüme hızı, nüfus artışı ve teknolojik gelişmenin müsaade ettiği 
büyüme hızı olarak kabul edilmektedir. 

 
Bir dönemdeki üretim artışının ulaşabileceği maksimum büyüklük işgücü, sermaye, doğal 

kaynak artışı ve teknolojik gelişme gibi faktörler tarafından belirlenmektedir. 
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Harrod büyüme modelinde temel hedef, artan işgücünün tam istihdamını sağlayacak bir 

büyüme hızının belirlenmesidir. Artan işgücünün tamamının istihdamını sağlayacak doğal büyüme hızı, 

nüfus artışı ile işgücünün verimindeki artışın toplamına eşitittir.  

Bu bağlamda Doğal büyüme hızı; 

Gn = n + tk formülü ile ifade edilmektedir. 

Gn: doğal büyüme hızı,  

m :nüfus artışı,  

tk :teknolojik gelişmelerdir. 

 

DOMAR BÜYÜME MODELİ 

 

Domar büyüme modelinde Keynes’in kısa dönemli statik analizini uzun dönemli olarak genişletmeye 
yönelik olarak yatırımların geniş kapsamlı olarak ekonomi üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. 

Domar yatırımların ekonomi üzerinde birbirinden farklı iki yönde etkisinin olduğunu ileri 
sürmüştür.  

 
Birinci etki, yatırım harcamaları ekonominin arz yönünü ilgilendiren üretim kapasitesini artırıcı 

etkisi,  
 
İkinci etki ise yatırım harcamalarının ekonominin talep yönünü ilgilendiren gelir artırıcı etkisidir. 
 
Domar büyüme modeline göre, dengeli büyüme ise yatırımların üretim kapasitesi artırıcı 

etkisi ile geliri (talebi) artırıcı etkisinin birbirine eşitlenmesi ile gerçekleşmektedir. 
 

 
Domar Büyüme Modelinin Temel Kavramları 
 

Domar büyüme modeli temel dört kavram ile analiz edilmektedir. 
 

 Üretim Fonksiyonu 

 

Üretim fonksiyonu, genel olarak makroekonomik analizlerde kullanılmaktadır ve belirli bir üretim 
teknolojisinde belirli bir miktar çıktının belirli girdilerle üretilmesini gösteren Y= F(K, L) şeklinde bir 
fonksiyondur. 

 
Sabit oranlı üretim fonksiyonu, Domar büyüme modelinde kullanılan üretim fonksiyonu, 

sabit oranlı bir üretim fonksiyonudur. Sadece bir malın üretiminde kullanılan, sermaye ve emek 
girdileri arasında ikame hiç yoktur ve sermaye ve emek girdileri birbirini tamamlayan niteliktedir. 
Malın, sermaye ve emek girdilerinin sabit bir oranda kullanılması suretiyle üretildiği anlamına 
gelen bu varsayım, bir birim mal üretmek için K, kadar sermaye girdisi ve L, kadar emek girdisi 
kullanılması gerektiğini gösterir. 

 

 Tasarruf Eğilimi 

 

Domar büyüme modelinde tasarruflar millî gelirin oransal bir fonksiyonudur. Gelirden tüketim 
harcamaları çıkıldıktan sonra kalan kısmıdır.  

 
 
 
 
S= a xY 
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S  tasarrufları,  
a tasarruf eğilimini,  
Y  ise milli geliri göstermektedir. 

 
Domar büyüme modelinde sermayeyi oluşturan tasarruflardır. 

 
 

 Sermaye –Hasıla Katsayısı 

 

Domar büyüme modelinde sermaye hasıla katsayısı, sermaye katsayısı olarak da 
nitelendirilmektedir. Sermaye hasıla katsayısı, bir ekonomide bir birim üretim için ne kadarlık sermaye 
(yatırım) gerekli olduğunu gösterir. 

 
Sermaye hasıla katsayısı, ekonomideki var olan sermaye stokunun (K) tam istihdam üretim 

miktarına (Y) oranlanmasıyla bulunmaktadır. K/Y, ortalama sermaye hasıla katsayısıdır. 
 
Sermaye katsayısı, sermaye hasıla katsayısı olarak da nitelendirilmektedir. Bir birim 

üretim gerçekleştirebilmek için gerekli olan sermaye ya da yatırım miktarını gösteren katsayıdır. 
 

Sermayenin (Yatırım) Verimliliği Katsayısı 

 

Domar büyüme modelinde kullanılan temel kavramlardan bir diğeri ise sermayenin (yatırım) 
ortalama verimliliği kavramıdır. Sermaye hasıla oranının tersi olan hasıla sermaye katsayısı, sermayenin 
ortalama verimliliği olarak da tanımlanıp (Y/K) olarak gösterilmektedir.  

 
Sermayenin ortalama verimliliği katsayısı, ekonomide sahip olunan tam istihdam üretim 

miktarının var olan sermaye stokuna bölünmesiyle elde edilmektedir. 
 

Domar Büyüme Modelinin Varsayımları 
 

Domar büyüme modelinin temel varsayımları şunlardır: 

 

 Ekonomide devlet harcamaları yoktur. 

 

 Ekonomi dışa kapalı bir ekonomidir. Bu varsayımlar ile Domar’a göre büyüme üzerinde devletin 

ve/veya uluslararası ekonomik ilişkilerin herhangi bir etkisinin olmadığını savunmaktadır. Bu 

varsayımın amacı ise analizde özel sektör yatırımlarının üretim kapasitesinin artırıcı etkisi 

üzerine yoğunlaşmasını sağlamaktır. 

 

 Ekonomide gecikmeler yoktur. Bir başka deyişle üretimde meydan gelen bir artış hemen 

gecikmeden yatırım harcamalarını artırmakta ve yatırım harcamalarındaki artış ise anında gelir 

artışına neden olmaktadır. 

 

 Ekonomi tam istihdam denge düzeyindedir. 

 

 Sermaye ve gelir arasında sabit bir teknolojik ilişki vardır. 

 

Domar Büyüme Modelinin İşleyişi 

 

Domar büyüme modelinde, yatırımların ikili etkisi vardır.  

Birinci Etki, yatırım harcamalarının ekonominin arz yönünü ilgilendiren üretim kapasitesini 

artırıcı etkisi,  

Ikinci Etki ise yatırım harcamalarının ekonominin talep yönünü ilgilendiren gelir artırıcı etkisidir.  

Bu bağlamda iktisadi büyümenin denge şartı ise yatırımların kapasite artırıcı etkisi ile gelir 
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artırıcı etkisinin birbirine eşitlenmesidir. 

 

Yatırımların Gelir Artırıcı Etkisi 

 

Domar büyüme modelinde, ekonomide fiilî üretim artışını sağlayan, yatırımların ekonominin 
talep yönünü ilgilendiren gelir artırıcı etkisidir. Bir başka ifadeyle ekonominin fiilî olarak üretim artışı 
sağlayabilmesi için artan üretim gücünün talebin (harcamaların) artması aracılığıyla gerçekleşmektedir. 

 
 

Dengeli Büyüme 

 

Ekonomide tam istihdam denge düzeyinde, yatırımlar ekonominin üretim kapasitesini artırırken 
toplam gelir (talep) artışına da neden olmaktadır. 

 
Domar büyüme modelinde, tam istihdam denge büyüme şartı, toplam talepte (gelirde) meydana 

gelen artış, artan üretim kapasitesinin tamamının kullanılmasına yeterli olmasıdır. Denge büyüme oranı 
ise yatırımların gelir artırıcı etkisinin kapasite artırıcı etkisine eşit olduğu büyüme oranı formülüne göre 
hesaplanmaktadır. 

 
Domar dengeli büyüme oranı, üretim kapasitesindeki değişiklikler (AYq), 

toplam talepteki (gelirdeki) değişikliklere (AYd) eşit olduğunda elde edilir. 
 

AYq = AYd 

AYq= Ixo ve AYd= 1/a x AI olduğuna göre, 

Ixo = 1/a x AI eşitliği elde edilir. 

 

Domar büyüme modelinde ortalama ve marjinal tasarruf eğilimi birbirine eşit ve sabittir. 

 

Domar büyüme modelinde, dengeli büyüme oranı, aşağıdaki gibi formüle edilmektedir: 

 

S=I ve S= axY ise, I=axY şeklinde ifade edilebilir. Bu ifade, AYd= Ixa formülünde yerine konulup 

genelleştirilirse; 

 

AY=axYxa şeklinde olmaktadır. 

 

HARROD-DOMAR BÜYÜME MODELİNİN ELEŞTİRİSİ 
 

Harrod ve Domar büyüme modelleri esas olarak Keynesyen analizlere dayanmaktadır. Her iki 
modelde de büyümeyi açıklarken kullandıkları en önemli kavram yatırımlardır. 

 
Harrod-Domar büyüme modelinin, iktisat literatürüne büyüme ile ilgili katkıları yanında zayıf ve 

eleştirilen yönlerini ise genel olarak şu şekilde açıklamak mümkündür. 
 

 

 

 

 

 Modele yapılan en önemli eleştiri, modelin gelişmiş ülkelerin büyüme deneyimlerini açıklamakta 

yetersiz kalmasıdır. Çünkü gelişmiş ülkelerde işgücü ve sermayenin tam kullanımını sağlayan 

büyümenin gerçekleşmiş olmasına rağmen Harrod- Domar büyüme modelinde bu durumun 

ancak tesadüfi ya da şans eseri olarak gerçekleşebileceği vurgulanmaktadır. 
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Harrod- Domar büyüme modelinde hesaplanması zor ve soyut kavramlar kullanılarak analizler 
yapılmıştır. 
 

Harrod-Domar büyüme modelinde sermaye hasıla katsayısı hesaplanırken ekonomideki sektörel 
ayırım yapılmamıştır. Ekonominin bütününü temsil eden bir tek katsayı kullanılmıştır. 

 
Harrod-Domar büyüme modelinde kısa ve uzun dönemler olarak tasarruf eğilimi ve marjinal tasarruf 

eğilimi birbirine eşit ve sabit kabul edilmesi hatalıdır. 
 
Harrod- Domar büyüme modelinde, eleştirilen diğer önemli bir konu ise üretim faktörlerinden sadece 

sermaye, üretim artışını sağlayan tek faktör olarak kabul edilmektedir. Domar büyüme modelinde 
sermaye dışındaki emek ve teknolojik gelişmelere yer verilmemiştir. Harrod büyüme modelinde ise 
sadece doğal büyüme hızı açıklanırken emek ve teknolojik gelişmelere yer verilmiştir. 
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