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1-1 GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ
Bu kitabın konusunu girdi-çıktı modelleri ve bazı önemli iktisadi 

uygulamaları oluşturmaktadır. İktisat biliminin yeni sayılabilecek 
bir dalı olan endüstrilerarası iktisatın temelini girdi-çıktı model-
leri oluşturur. Hemen belirtelim ki, bu alanda oldukça esnek bir 
terminoloji mevcut olup, örneğin, endüstrilerarası iktisat, yapısal 
analiz, Leontief modeli, yapısal bağınlaşma, vs. gibi terimler sıklıkla 
birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Bununla birlikte, girdi-çık-
tı modelleri terimini bu çalışmada, daha geniş bir kavram olan ve 
doğrusal programlama gibi optimizasyon modellerini de kapsayan 
endüstrilerarası iktisatın en önemli unsuru anlamında kullanacağız. 
Daha açık bir deyişle, girdi-çıktı analizini endüstrilerarası iktisattan 
daha dar kapsamlı ama onun en önemli bileşeni olarak ele alacağız.

Günümüz ekonomileri son derece karmaşık birer yapı oluştu-
rurlar. Bu yapıların teorik bir çerçevede analiz edilerek çeşitli öner-
melerin türetilmesi iktisat biliminin başlıca amaçları arasındadır. 
Ancak, ekonominin yapısına ve işleyişine ilişkin teorik önermelerin 
pratiğe dökülebilmesi, iktisat politikalarının ve her düzeyde planla-
rın oluşturulması, uygulanması ve sürekli olarak gözden geçirilmesi 
açısından, nicel iktisadi verilerin ve uygulanabilir modellerin varlı-
ğı son derece önemlidir. Girdi-çıktı modelleri, uygulamaya dönük 
yönleri ağır basan bu tür iktisadi modellerin başında gelirler.

Girdi-çıktı modelleri en basit tanımıyla ekonomik yapıyı oluş-
turan üretim ve tüketim birimleri arasındaki karşılıklı bağınlaşmayı 
ekonomi-çapında, çok sektörlü ve nicel olarak inceleyen, matema-
tiksel yapısı basit birer genel denge modelidirler.

Firmaların ve hane halklarının bireysel davranışlarını analizin 
odak noktasına alan mikroiktisadi analiz ile ekonomiyi bir bütün 
olarak ele alan makroiktisadi analizden farklı olarak, girdi-çıktı ana-
lizinin odak noktasında iktisadi faaliyet birimi olarak sektörler ve 
özellikle üreticiler (sektörler) arasındaki aramal alışverişleri yer 
alır. Üretken sektörlerin çıktılarının üretim ve kullanımının ekono-
mi-çapında, sektörel düzeyde ve nicel olarak incelenmesine olanak 
vermesi açısından, girdi-çıktı modelleri, özellikle ampirik nitelikli 
sorunların analizinde kısmi ve bütünsel analizler arasındaki önemli 
bir boşluğu doldurur ve onları tamamlarlar.

BÖ
LÜ
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1-2  GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Endüstrilerarası iktisat günümüzde Leontief adıyla özdeşleşmiş-

tir. Bunun en önemli nedeni girdi-çıktı modelinin biçimsel olarak 
ilk kez Wassily Leontief tarafından oluşturulmuş ve kullanılmış ol-
masıdır. Bununla birlikte, endüstrilerarası iktisatın kökleri iktisadi 
düşüncenin gelişiminde çok daha eskilere dayanmaktadır. Nicel 
iktisadi düşüncenin başlangıcı Klasik politik iktisatçıları öncele-
yen döneme kadar götürülebilir. Bu konudaki ilk önemli çalışma, 
klasik emek-değer teorisinin de öncülerinden sayılan Sir William 
Petty’nin adıyla yayınlanmış olan Political Arithmetick’dir. Yazıl-
ması 1676’da bitmiş olmasına karşın ancak l689’da yayınlanabil-
miş olan bu kitabın Petty’ye mi yoksa Graunt’a mı ait olduğu hala 
tartışılmaktadır. Bu çalışmada, zamanın Fransa ve İngiltere’si daha 
önce hiç görülmemiş bir biçimde istatistiki veriler kullanılarak nicel 
olarak karşılaştırılmış ve böylece istatistik biliminin temelleri atıl-
mıştır. Zaman zaman nicel iktisadi verilere ve hesaplamalara da yer 
vermekle birlikte, ağırlıklı olarak nüfus istatistiklerini ve analizleri-
ni içeren bu önemli çalışmayı izleyen yıllarda, nicel iktisadi çözüm-
lemeye bir diğer önemli katkı, G. King’in 17. yüzyıl İngiltere’sinde 
milli gelirin büyüklüğü ve çeşitli toplumsal kesimler arasındaki da-
ğılımına ilişkin tahminleri içeren ve çağdaş milli gelir ve toplumsal 
hesapların başlangıcı oluşturan çalışmasıdır.

Nicel iktisadi düşünceye en önemli katkıyı Fizyokrasi okulu 
(1760-1770) yapmıştır. Çağdaş endüstrilerarası iktisatın kaynağı 
olarak Fizyokrasi okulunun kurucusu olan Dr. François Quesnay’nin 
Tableau Économique’nin alınması genel kabul gören bir olgudur. 
Daha sonra iktisadi hesap sistemlerini incelerken ayrıntılı olarak 
göreceğimiz gibi, toplumsal zenginliğin kaynağını araştıran Ques-
nay, ekonomiyi bir çembersel akım şeması olarak tasvir etmiş ve 
zenginliğin kaynağını oluşturan artık-ürünün üç toplumsal sınıf ara-
sında dolaşımını incelemiştir: Üretken sınıf (köylüler ve çiftçiler), 
toprak sahipleri sınıfı (soylular ve kilise) ve kısır sınıf (zenaatkarlar, 
tüccar, vb.). Feodal bir ekonominin ekonomik modeli olarak Table-
au Économique bu gün eskimiş olmakla birlikte, ekonominin üç ke-
sime bölünerek bu üç sınıf arasındaki üretim ilişkilerinin ve artık-
ürünün dolaşımının çok kesimli model çerçevesinde ele alınması 
düşüncesi, endüstrilerarası iktisatın temelini oluşturması açısından 
hala önemlidir. Soyutlamayı ve tutarlı bir model kurmayı başarılı 
bir şekilde gerçekleştiren Quesnay’nin Tableau Économique’i aynı 
zamanda genel denge modellerinin de başlangıcı sayılmaktadır.
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1 milyartoprak 
sahipleri

kısır 
sınıflar

üretken 
sınıflar

1 milyar

1 milyar 2 milyar
2 milyar

2 milyar

Şekil 1-1 Quesnay’nin Çembersel Akım Şeması

Dr. Quesnay’nin Tableau Économique’inin yayınlanmasından 
(1758) yaklaşık yüzyıl sonra, 19. yüzyılın ikinci yarısında yalnızca 
bir iktisatçı, K. Marx, Fizyokrasi okulunun temel düşüncesi olan 
çembersel akımı yaklaşımının odak noktasına koymuştur. Marx, ka-
pitalist bir ekonominin basit ve genişletilmiş yeniden üretim şema-
larını sayısal örnekler de vererek oluştururken izlediği yöntemin en 
dikkate değer özelliklerinden birisi ekonominin üretim (sermaye) 
mallarının üretildiği I. Kesim ve tüketim mallarının üretildiği II. 
Kesim olarak iki kesime ayrılması ve üretim ilişkilerinin bu temel 
üzerinde analiz edilmiş olmasıdır.

Leon Walras ise Quesnay’den genel denge kavramını almış ve 
bu kavram temelinde, ekonomide yer alan tüm piyasaların eşan-
lı olarak dengede olmaları koşullarını matematiksel denklemler 
kullanarak incelediği soyut bir genel denge modeli geliştirmiştir. 
Walras’nın genel denge modeli teorik önemini bugün de korumak-
tadır, ancak tıpkı Quesnay ve Marx’ın modelleri gibi, Walras’nın 
modeli de soyut ve uygulama yönü hemen hemen hiç olmayan bir 
modeldir.

W. Leontief, Walras’nın soyut genel denge modelini bir dizi var-
sayımla basitleştirip formel bir girdi-çıktı modeline dönüştürerek 
endüstrilerarası iktisatı diğer iktisat dallarından ayrı bir disiplin ha-
line getirdi. Leontief, bir yandan Walras’nın modelinde yer alan 
denklemlerin sayısını azaltarak, bir yandan da fonksiyonları basit-
leştirerek hesaplanabilir ve uygulanabilir bir modele dönüştürdü.
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W. Leontief, girdi-çıktı modellerinin hareket noktasını oluşturan 
endüstrilerarası işlemler tablolarının ilkel biçimiyle ilk kez Sovyet-
ler Birliği’nde Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın hazırlık çalışmala-
rını yapan ekibin bir üyesi olarak tanıştı. 1920’lerin ikinci yarısın-
da hazırlanan bu tablolar, daha sonraki yıllarda sosyalist planlama 
uygulamalarında mal dengeleri adı verilen ve plan tutarlılığının te-
mel aracı olan yöntemin kaynağını oluştururken, ABD’ye göç eden 
Leontief’in çalışmalarında ilk girdi-çıktı tablolarına dönüşmüştür.

Leontief, bugünkü anlamıyla girdi-çıktı (endüstrilerarası işlem-
ler) tablolarının (GÇT) ilk örneklerini 1919 ve 1929 yılları için 
ABD ekonomisi için hazırladığı küçük tablolarda; ilk girdi-çıktı 
modelini ise 1936 yılında yayınladığı “Quantitative Input-Output 
Relations in the Economic System of the United States” adlı ma-
kalesinde ortaya koymuştur.

Bu çalışmalar endüstrilerarası iktisadi analizde bir çığır açmış, 
girdi-çıktı modelleri, basit doğrusal üretim fonksiyonları ve uygu-
lamaya son derece elverişli teorik yapılarıyla, 1950’lerden itibaren 
hızla yaygınlaşan kalkınma planlaması başta olmak üzere bir çok 
alanda yaygın olarak uygulanmışlardır.

Başlangıçta kapalı ve durağan olan Leontief modeli daha sonraki 
yıllarda zaman boyutunu içeren dinamik girdi-çıktı modellerine ve 
hesaplanabilir genel denge modellerine doğru gelişirken, öte yan-
dan da II. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinden başlayarak Kanta-
rovitch, Koopmans, Dantzig ve Wolf gibi araştırmacıların çalışma-
larında doğrusal programlama modelleri ilk kez ortaya çıkmıştır. 
Girdi-çıktı modelleri ile doğrusal programlama modelleri arasın-
daki en önemli fark, ilkinin bir tutarlılık modeli, ikincisinin ise bir 
optimizasyon modeli olmasıdır. Doğrusal programlama modelinde 
her iktisadi faaliyet için birden fazla üretim tekniği kullanılabi-
lirken, girdi-çıktı modelinde her faaliyetin tek bir üretim tekniği 
ile yürütülmesine izin verilmektedir. Bununla birlikte, iki model 
arasında aşılmaz duvarlar yoktur; gerçekte girdi-çıktı modelinin 
doğrusal programlama modelinin özel bir hali olduğu söylenebilir. 
Günümüzde özellikle etkenlik planlamasında girdi-çıktı modelleri 
birer optimizasyon modeli olarak ifade edilebilmektedir.

Veri toplama ve işleme tekniklerinde son yıllarda ortaya çıkan 
devrim sayılabilecek gelişmelerin de katkısıyla, girdi-çıktı modelle-
rinin çeşitli biçimlerinin pek çok alanda yaygın bir biçimde uygu-
lanması olanaklı hale gelmiştir. Sektörel tutarlılık ve etkenlik plan-
laması, bölgesel planlama, beşeri planlama, gelir dağılımı, yapısal 
analiz, uluslararası ticaret, çevresel etki değerlendirmesi, kirlilik, 
toplumsal demografi, global modelleme, servet ve fon akımları, po-
litika benzetişimleri, kontrol teorisi, model sınaması, vs. bunlardan 
yalnızca bazılarıdır.
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1-3  İKTİSADİ ANALİZ TÜRLERİ VE GİRDİ-ÇIKTI 
ANALİZİ

Girdi-çıktı analizine geçmeden önce iktisatta çok karşılaşılan 
bazı analiz türlerinin ele alınmasında ve girdi-çıktı analizinin yerinin 
belirlenmesinde fayda vardır. Burada asıl amacımız girdi-çıktı ana-
lizinin mikroiktisadi ve makroiktisadi analizlerle benzerlik ve fark-
lılıklarını ortaya koymaktır. Bununla birlikte, kavram karışıklığına 
yol açmamak için, önce kısmi ve toplam analiz kavramları üzerinde 
duracağız; çünkü, zaman zaman kısmi analiz ile mikroiktisadi ana-
lizin bir ve aynı kavramlarmışcasına birbirlerinin yerine kullanıldığı 
görülmektedir. Kuşkusuz, bu sakıncalı bir yaklaşımdır.

Kısmi ve Toplam Analizler

Bir piyasa ekonomisinin iktisadi analizi, kapsadığı piyasalara göre 
tanımlanabilir. Bu anlamda, eğer analiz tek bir piyasayı kapsıyorsa 
kısmi (partial), tüm piyasaları kapsıyorsa toplam (total) olarak ni-
telendirilir. Bu ayırımın vurguladığı nokta ana lizin ilgili tüm değiş-
kenleri kapsayıp kapsamadığı değil, tek bir piyasayı mı yoksa tüm 
piyasaları mı kapsadığıdır. Gerek kısmi, gerekse toplam analizde 
sıkça kullanılan ceteris paribus varsayımı ise, ilgili değişkenlerden 
yalnızca birisinin değişmesine izin verilirken diğerlerinin sabit tu-
tulduğu durumla ilgilidir.

Mikro İktisat ve Makro İktisat

Mikro iktisadi analiz’in ayırdedici özelliği bireylerden hareket 
etmesidir, ister hanehalkı ister firma olsun, iktisadi faaliyet birim-
leri sürekli olarak karar vermek zorundadırlar. Mikro iktisat iktisadi 
olayları bu bireysel davranışlarla açıklamaya çalışır. Daha açık bir 
deyişle, mikro iktisatın ayırdedici özelliği tek bir piyasadaki denge 
koşullarının araştırması değildir. Mikro iktisadi analiz tek bir pi-
yasada denge koşullarını araştırabileceği gibi (kısmi analiz, örneğin 
Marshalyan piyasa analizi), tüm piyasaların eşanlı dengeye gelmesi 
koşullarını da inceleyebilir (toplam analiz, örneğin Walrasyan genel 
denge analizi).

Mikro analizin –ister kısmi, isterse toplam olsun– bir başka 
önemli özelliği optimizasyon ilkesidir. Buna göre bireyler karar alır-
ken rasyonel davranırlar; örneğin tüketiciler faydalarını, üreticiler 
de kârlarını maksimize etmeyi amaçlarlar. Dolayısıyla, mikro ikti-
sadi analiz bireysel üretici ve tüketicilerin optimizasyona yönelik 
davranışlarının karşılıklı etkileşiminden hareketle tek bir piyasada 
ya da tüm piyasalarda denge koşullarını incelemeyi amaçlamakta-
dır.
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Makro iktisadi analizin en önemli farkı ise bireysel davranış-
lardan değil, toplulaştırılmış (aggregate) büyüklüklerden hareket 
etmesidir. Burada önemli olan tek tek üreticiler (firmalar) ya da 
tüketicilerin (hane halkları) davranışları değil, bunların bir bütün 
olarak davranışlarıdır. Buna bağlı olarak makro iktisat tek tek mal-
ların arz ve talebiyle hiç ilgili değildir; bunun yerine tüm mallar 
toplulaştırma yoluyla birleştirilir ve tek bir mal demeti (bütünsel 
veya milli hasıla) olarak incelenir. Dolayısıyla, makro iktisatın ayırt 
edici özelliği bireylerin ve malların kendi içlerinde bir bütün olarak 
ele alınmasıdır. Mikro iktisatta olduğu gibi, makro iktisatta da kıs-
mi (örneğin mal piyasasının tek başına incelenmesi) ya da toplam 
analize (ekonominin tamamının incelenmesi) yer vardır. Bununla 
birlikte, makro iktisatta toplam analizin daha baskın olduğunun 
söylenmesi yanlış olmaz.

Makroiktisadi analiz sıklıkla Keynesyen analiz, bütünsel (aggre-
gate) gelir analizi, vs. şeklinde de adlandırılır. Bunun nedeni Makro 
iktisatın Keynes’le başlamış olması ve kaynak dağılımı sorununu in-
celeyen mikro iktisatın aksine milli gelir düzeyinin belirleyicilerini 
araştırmasıdır. Keynesyen analizde izlenen yaklaşımın temelinde 
bütünsel değişkenlerin otonom ve uyarılmış olarak ikiye ayrılması 
ve çeşitli varsayımlar altında, otonom talep unsurlarındaki (otonom 
tüketim, otonom yatırım, vb.) dışsal değişmelerin toplam üretim 
ve milli gelir gibi uyarılmış (içsel) değişkenler üzerindeki etkileri-
nin çoğaltan mekanizması aracılığıyla analiz edilmesi yer alır.

Girdi-çıktı modelleri bu iki iktisadi analiz türü arasında nerede 
yer alır? Herşeyden önce, daha önce de belirttiğimiz gibi, girdi-çık-
tı modelleri basitleştirilmiş birer genel denge modelidirler ve eko-
nomideki piyasaların tamamını kapsarlar; girdi-çıktı modelleri bu 
anlamda toplam ya da ekonomi-çapında modellerdir. Yine, modelin 
kurulmasında zımnen ya da açık olarak özellikle üreticiler yönün-
den bireysel davranışlara ve optimizasyon ilkesine dayanması açı-
sından mikro iktisadi genel denge modelleriyle benzerlik gösterir.

Girdi-çıktı modeli gerek matematiksel yapısı, gerekse kullan-
dığı analiz yöntemi açısından makroiktisadi analiz ile daha büyük 
benzerliklere sahiptir. Daha önce de belirtildiği gibi, girdi-çıktı 
analizinde piyasa kavramı değil sektör (endüstri) kavramı kullanı-
lır. Teorik olarak her bir mal piyasasının bir sektör olarak düşü-
nülmesinde sakınca olmamakla birlikte, uygulamada, girdi-çıktı 
modellerinin hareket noktasını oluşturan endüstrilerarası işlemler 
tablosunun (veya girdi-çıktı tablosu) oluşturulabilmesi için malların 
belli ölçütlere göre toplulaştırılması kaçınılmaz olmaktadır. Ancak, 
toplulaştırma işlemi, makro modellerde olduğu gibi uç duruma gö-
türülmez ve sektör düzeyinde bırakılır.


