
Makroekonomi
9. Baskıdan Çeviri





Andrew B. Abel
The Wharton School of the  
University of Pennsylvania

Ben S. Bernanke
Brookings Institution

Dean Croushure
Robins School of Business 
University of Richmond

9. Baskıdan Çeviri

Makroekonomi



MAKROEKONOMİ
Yazan: Andrew B. Abel - Ben S. Bernanke - Dean Croushure

Çeviren: Cemal BALCI

Çeviri Editörü: Ömer Faruk Çolak

Yayına Hazırlayan: Gözde Yılmaz

Genel Yayın Nu.: 257
ISBN: 978-605-4160-95-2
1. Basım, Eylül 2017

Authorized translation from the English language edition, entitled MACROECONOMICS, 
9th Edition by ANDREW ABEL; BEN BERNANKE; DEAN CROUSHORE, published 
by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall, Copyright © 2017 Pearson 
Education, Inc; Macroeconomics Ninth Edition, iv.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form 
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any 
information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.
TURKISH language edition published by EFİL YAYINEVİ, Copyright © 2017.

Prentice Hall olarak Pearson Education tarafından yayımlanan MACROECONOMICS, 
9th Edition by ANDREW ABEL; BEN BERNANKE; DEAN CROUSHORE başlıklı kita-
bın İngilizce baskısından yetki verilen çeviri, Copyright © 2017 Pearson Education, Inc; 
Macroeconomics Ninth Edition, iv.
Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın hiçbir bölümü Pearson Education’dan izin almaksızın; 
fotokopi, kayıt cihazı veya bilgi saklama ve geri alma sistemleri dâhil elektronik veya 
mekanik hiçbir şekil ya da yöntemle yeniden çoğaltılamaz ya da yayımlanamaz.
TÜRKÇE baskısı EFİL YAYINEVİ tarafından yayımlanmıştır, Copyright © 2017.

EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.©2017
Efil©2017

Bu kitabın tüm hakları saklıdır.  
Herhangi bir şekil ya da yöntemle çoğaltılamaz.

Sertifika Nu.: 12131

Kapak ve Sayfa Tasarımı: Sıla Koçoğlu

Baskı ve Cilt: Sözkesen Matbaacılık Tic. Ltd. Şti.
İVOGSAN 1518. Sokak MAT-SİT İş Merkezi No: 2/40 Yenimahalle-ANKARA
Tel: (+90) 312 395 21 10 - 395 59 07 • Sertifika Nu.: 13268

EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.
Bağcılar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi 283. Sokak
Ata Apt. No: 9/7,  06670  Çankaya/Ankara, Türkiye
Tel : (+90) 312 442 52 10
GSM : (+90) 541 232 00 96
Faks : (+90) 312 442 52 12

EFİL  YAYINEVİ

www.efilyayinevi.com
www.facebook.com/efilyayinevi
twitter.com/efilyayinevi
instagram.com/efilyayinevi



v

Yazarlar Hakkında

Andrew B. Abel
The Wharton School 
of the University of 
Pennsylvania

Wharton School’da 
finans profesörü ve 
Pennsylvania Üniver-
sitesi ekonomi pro-
fesörü olan Andrew 

Abel, Princeton Üniversitesi’ni pekiyi derecey-
le bitirdikten sonra doktora derecesini Mas-
sachusetts Institute of Technology’den (MIT) 
aldı.

Öğretim kariyerine Chicago ve Harvard 
Üniversitelerinde başladı ve Kudüs’teki Tel 
Aviv Üniversitesi ile Hebrew Üniversitesi’nde 
konuk öğretim üyeliği yaptı.

Üretken bir araştırmacı olan Abel, maliye 
politikası, sermaye birikimi, para politikası  
varlık fiyatlandırma ve sosyal güvenlik üzerine 
pek çok sayıda yayına  imza atmasının yanı sıra, 
sayısız derginin de yayın kurulunda görev aldı. 
Econometric Society üyesi olan Alfred P. Sloan 
üyeliğiyle onurlandırıldı ve John Kenneth 
Galbraith kusursuz akademisyen ödülüne 
layık görüldü. Abel, Philadelphia Merkez 
Bankası’nda konuk öğretim üyeliği, yapmış, 
Kongre Bütçe Dairesi’ndeki (Congressional 
Budget Office) Ekonomik Danışmanlar Kurulu 
üyeliği ve Assumptions and Methods for the 
Social Security Advisory Board’da da Teknik 
Danışmanlık Kurulu üyeliği yaptı. Kendisi 
aynı zamanda National Bureau of Economic 
Research’de Araştırmacı ve Carnegie- 
Rochester–NYU Conference Series’in Danışma 
Kurulu üyesidir.

Ben S. Bernanke
Brookings Institution

Ben Bernanke halen 
Brookings Instituti-
on’daki Ekonomik Ça-
lışmalar Programı’nın 
konuk seçkin üyesidir. 
Şubat 2006’dan Ocak 
2014’e kadar ABD Mer-

kez Bankası Başkanlar Kurulu Başkanlığı’nı yap-
tı. Ondan önce, Haziran 2005’ten Ocak 2006’ya 
kadar ABD Başkanı Ekonomik Danışmanlar Kon-
seyi’nin başkanı ve Ağustos 2002’den Haziran 
2005’e kadar da ABD Merkez Bankası Yönetim 
Kurulu Üyesi idi. Bu kamu görevlerinden önce 
Princeton Üniversitesi’nde Ekonomi ve Kamu 
Yönetimi profesörüydü. Ekonomi lisansını Har-
vard Üniversitesi’nden pekiyi dereceyle –hem 
Allyn Young en iyi ekonomi lisans tezi ödülünü 
hem de ekonomi bölümünün üstün son sınıf 
öğrencilerine verilen John. H. William ödülü-
nü kazanarak- aldı. Kitabın ortak yazarlarından 
Abel gibi, Bernanke de doktora derecesini Mas-
sachusetts Institute of Technology’den almıştır.

Bernanke kariyerine 1979’da Stanford 
Graduate School of Business’ta başladı. 
1985’te Princeton Üniversitesi’ne geçti ve 
orada 1995’ten 2002’ye kadar Ekonomi Bölüm 
Başkanlığı yaptı. İki kez MIT’de bir kez de 
New York Üniversitesi’nde konuk profesör 
olarak görev yaptı ve lisans, MBA, MPA ve 
PhD programlarında hocalık görevi üstlendi. 
Makroekonomi, makroekonomi tarihi ve finans 
dallarında 60’tan fazla yayında yazı yazmıştır. 

Bernanke, ABD Merkez Bankası’nda da 
konuk öğretim üyesi ve danışman olarak görev 
yapmıştır. Guggenheim ve Econometric Society 
üyesidir. Ayrıca Alfred P. Sloan Araştırma   üyeliği, 
Hoover Institution Ulusal üyeliği, National 
Science Foundation üyeliği ve National Bureau 
of Economic Research Araştırma Görevlisi 
üyeliğiyle da onurlandırılmıştır. American 
Economic Review editörü olarak çalışmıştır. 

Dean Croushure
Robins School of 
Business, University of 
Richmond

Dean Croushore, 
Richmond Üniversite- 
si’nde ekonomi pro-
f e s ö r ü  v e  R i g s b y 
üyesidir. Lisansını Ohio 

Üniversitesi’nden doktora derecesini Ohio State 
Üniversitesi’nden aldı.

Kariyerine 1984 yılında Pennsylvania State 
Üniversitesi’nde başladı. 5 yıllık bir öğretimden 
sonra genel müdür yardımcılığı ve ekonomist 
olarak görev yaptığı Philadelphia Merkez 
Bankası’na geçti. Philadelphia Fed’de çalıştığı 
14 yıl boyunca üstlendiği görevler arasında 
makroekonomi bölümünü yönetmek, banka 
genel müdürü ve direktörler kuruluna 
ekonominin durumu üzerine ön bilgi ve para 
politikasının formüle edilişinde danışmanlık 
vermek, ekonomi hakkında makaleler yazmak, 
ülke çapındaki iki tahmin anketini yürütmek 
ve para politikanın güncel meseleleri hakkında 
araştırmalar yapmak vardı. Fed’de üstlendiği 
görevlerden birinde Survey of Professional 
Forecasters’ı (Profesyonel Tahminciler Anketi) 
oluşturdu (feshedilmiş ASA/NBER anketini 
devralıp teniden canlandırdı) ve Real-Time 
Data Set of Macroeconomics’i (Gerçek Zamanlı 
Makroekonomi Veri Setleri) geliştirdi.

Croushore 2003 yılında akademiye geri 
dönerek Richmond Üniversitesi’nde göreve 
başladı. Son yıllarda yaptığı araştırmaların 
odağında tahminler ve veri düzeltilerinin para 
politikalarını, tahminleri ve makroekonomi 
araştırmalarını etkileme biçimi olmuştur. 
Croushore’un yayınladığı yazılar arasında 
ise birçok önde gelen ekonomi dergisine 
yazdığı makaleler, para ve bankacılık 
konulu ders kitapları yer almaktadır. Çeşitli 
dergilerde yardımcı editörlük ve Philadelphia 
Merkez Bankası’nda konuk öğretim üyeliği 
yapmaktadır.



vi

Önsöz xvi

KISIM 1 Giriş 

1 Makroekonomiye Giriş 1

2 Ulusal Ekonominin Yapısı ve Ölçümü 25

KISIM 2 Uzun Dönemde Ekonominin Performansı

3 Verimlilik, Çıktı ve İstihdam  69

4 Tüketim, Tasarruf ve Yatırım 120

5 Açık Ekonomide Tasarruf ve Yatırım      193

6 Uzun Dönemde Ekonomik Büyüme      232

7 Varlık Piyasası, Para ve Fiyatlar 271

KISIM 3 Konjonktür Dalgalanmaları ve Makroekonomi Politikası

8 Konjonktür Dalgalanmaları 309

9 IS-LM/AD-AS Modeli: Genel Bir  Makroekonomik Analiz Çerçevesi 345

10 Klasik Konjonktürel Dalgalanma Analizi: Piyasa Dengeleyici Makroekonomi 395

11 Keynesyenler: Makroekonomide Ücret ve Fiyat Katılığı  438

KISIM 4 Makroekonomi Politikası: Ortamı ve Kurumları

12 İşsizlik ve Enflasyon  486

13 Açık Ekonomide Döviz Kurları, Konjonktürel Dalgalanmalar ve  

Makroekonomi Politikalar 523

14 Para Politikası ve  ABD Merkez Bankası (Fed) 579

15 Kamu Harcamaları ve Finansmanı 633

Ek A: Bazı Faydalı Analitik Araçlar 678

Sözlük 689

Ad Dizini 704

Konu Dizini 706

Özet İçerik



vii

Ayrıntılı İçerik
KISIM 1 Giriş

Bölüm 1 Makroekonomiye Giriş 1

 1.1 Makroekonomi Neden Bahseder? 1

Uzun Dönemde Ekonomik Büyüme 2

Konjonktür Dalgalanmaları 4

İşsizlik 5

Enflasyon 6

Uluslararası Ekonomi  8

Makroekonomi Politikası 8

Toplulaştırma Yaklaşımı 10

 1.2 Makroekonomist Ne İş Yapar? 10

Makroekonomik Öngörü 10

Makroekonomik Analiz 11

Makroekonomik Araştırma 12

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS:

Bir ekonomi kuramının geliştirilmesi ve 

sınanması 13

Veri Geliştirme 14 

 1.3 Makroekonomistler Neden Anlaşamaz?   15

Klasikler Keynesyenlere Karşı 16

Bütüncül Bir Makroekonomik Yaklaşımı 19

Bölüm 2  Ulusal Ekonominin 
Yapısı ve Ölçümü 25

2.1 Milli Gelir Hesaplamaları: Üretim, Gelir 

ve Harcama Yöntemleri 25

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS:
Milli Gelir ve Hasıla Hesaplamaları 27

Üç Yaklaşımın da Aynı Sonucu  

Verme Nedeni   28

 2.2 Gayrisafi yurtiçi Hasıla  29

GSYH Ölçümüne Üretim Yaklaşımı 29

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS:
Doğal kaynaklar, Çevre ve Milli Gelir 

Hesaplamaları 32

GSYH Ölçümüne Harcama Yaklaşımı 34

GSYH Ölçümüne Gelir Yaklaşımı 37

 2.3 Tasarruf ve Servet 40

Toplu Tasarrufun Ölçütleri 40

Özel Tasarrufun Kullanım Alanları 43

Tasarruf ve Servet İlişkisi 44

 2.4 Reel GSYH, Fiyat Endeksleri ve 

         Enflasyon 46

Reel GSYH 47

Fiyat Endeksleri 49

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS:

Bilgisayar Devrimi ve Zincirleme Ağırlıklı 

GSYH 50

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS:

TÜFE Enflasyonu Geçim Giderlerindeki 

Artışı Fazla Gösterir mi? 52

UYGULAMA ABD Merkez Bankasınca 

Tercih Edilen Enflasyon Ölçütleri 54

 2.5 Faiz oranları 56



viii

KISIM 2   Uzun Dönemde 
Ekonomik Performans

Bölüm 3 Verimlilik, Çıktı 
ve İstihdam 69

3.1 Ekonomi Ne Kadar Üretir? Üretim  

Fonksiyonu 70

UYGULAMA ABD Ekonomisinin Üretim  

Fonksiyonu ve Verimlilik Artışı  71

Üretim Fonksiyonunun Şekli 73

Sermayenin Marjinal  Verimliliği   75

İşgücünün  Marjinal  Verimliliği   77

Arz Şokları 78

 3.2 İşgücü Talebi 79

İşgücünün Marjinal Verimliliği ve İşgücü 

Talebi: Bir Örnek 80

Ücrette Değişim 83

İşgücünün Marjinal Verimliliği ve İşgücü 

Talep Eğrisi 83

Toplam İşgücü Talebi 87

 3.3 İşgücü Arzı 87

Gelir-Boş Zaman Değiş Tokuşu 87

Reel Ücretler ve İşgücü Arzı 88

İşgücü Arz Eğrisi 91

Toplam İşgücü Arzı 92

 3.4 İşgücü Piyasasında Denge 93

Tam İstihdam Üretimi  95

UYGULAMA Petrol Fiyatı Şokları Sırasında 

Çıktı, İstihdam ve Reel Ücret 96

 3.5 İşsizlik 97

İşsizliğin Ölçümü 97

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS:

İşgücü Piyasası Verileri 99

İstihdam Durumundaki Değişimler 99

İnsanlar Ne Kadar Süre İşsiz Kalır?           100

UYGULAMA İşsiz Kalma Süresi ve 2007-

2009 Ekonomik Durgunluğu 101

Neden İşsiz İnsanlar Her Zaman Vardır? 103

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS:

Alternatif İşsizlik Oranı Ölçümleri       104

 3.6 Çıktı ve İşsizlik İlişkisi: Okun Yasası  106

 Ek 3.A Okun Yasası’nın Büyüme Oranı Biçimi 106

Bölüm 4 Tüketim, Tasarruf ve Yatırım   120

 4.1 Tüketim ve Tasarruf 121

Bireyin Tüketim ve Tasarruf Kararı      122

Mevcut Gelirdeki Değişimin Etkisi   124

Gelecekte Beklenen Gelirdeki 

Değişimlerin Etkisi    125

UYGULAMA Tüketici Güveni ve Tüketici 

Harcamaları Öngörüleri 126

Servetteki Değişimin Etkisi  128

Reel Faiz Oranındaki Değişimlerin Etkisi 129

Maliye Politikası      131

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS:

Faiz Oranları   132

UYGULAMA Tüketicilerin Vergi İadelerine 

Tepkisi   137

 4.2 Yatırım 139

Arzulanan Sermaye Stoku 140

Arzulanan Sermaye Stokundaki  

Değişimler 143

UYGULAMA Vergilerin Yatırım Üzerindeki 

Etkilerinin Ölçülmesi 147

Arzulanan Sermaye Stokundan Yatırıma 148

Stok ve Konut Yatırımları 150



ix

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS:

Yatırım ve Borsa 151

 4.3 Mal Piyasasında Denge 153

Tasarruf-Yatırım Şekli       154

UYGULAMA Borsa Fiyatlarındaki İniş ve 

Çıkışların Makroekonomik Sonuçları 158

 Ek 4.A Biçimsel Bir Tüketim ve 

  Tasarruf Modeli 174

Bölüm 5 Açık Ekonomide  
Tasarruf ve Yatırım 193

5.1 Ödemeler Dengesi Muhasebesi 194

Cari Hesap 194

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS: 

Ödemeler Dengesi Hesapları 196

Finans Hesabı 198

Cari Hesap ile Sermaye ve Finans Hesabı 

Arasındaki İlişki 199

Net Yabancı Varlıklar ve Ödemeler  

Dengesi Hesapları 201

UYGULAMA Bir Uluslararası Borçlu Olarak 

Birleşik Devletler 202

5.2 Açık Ekonomide Mal Piyasası Dengesi       204

5.3 Küçük Açık Ekonomide Tasarruf ve Yatırım 206

Küçük Açık Ekonomide Ekonomik Şokların 

Etkileri 210

5.4 Büyük Açık Ekonomilerde Tasarruf ve 

Yatırım 212

UYGULAMA Küreselleşmenin ABD Ekono-

misi Üzerindeki Etkileri 214

UYGULAMA ABD Cari İşlem Açığında Son 

Eğilimler 216

5.5 Maliye Politikası ve Cari İşlemler Hesabı 217

Kritik Faktör: Ulusal Tasarrufun Tepkisi 217

Bütçe Açığı ve Ulusal Tasarruf 218

UYGULAMA ABD İkiz Açıklar 219

Bölüm 6 Uzun Dönemde  
Ekonomik Büyüme 232

 6.1 Ekonomik Büyümenin Kaynakları      233

Büyüme Muhasebesi    235

UYGULAMA Verimlilik Büyümesinde 1973 

Sonrası Yavaşlama  238

UYGULAMA ABD’de Verimlilik Büyüme-

sinde Sıçrama   239

 6.2 Uzun Dönemde Büyüme: Solow Modeli 242

Solow Modelinin Kurulumu 243

Uzun Dönemde Yaşam Standartlarının 

Temel Belirleyenleri 251

UYGULAMA Çin’in Büyümesi 256

 6.3 İçsel Büyüme Kuramı 258

 6.4 Uzun Dönemde Yaşam Standartlarını  

 Yükseltmeye Yönelik Devlet Politikaları 260

Tasarruf Oranını Etkileyen Politikalar 261

Verimlilik, Büyüme Oranını Yükseltmeye 

Yönelik Politikalar 261

Bölüm 7 Varlık Piyasası, Para ve Fiyatlar 271

 7.1 Para Nedir?  271

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS:  

Bir Esir Kampında Para 272

Paranın İşlevleri 272

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS:  

Parasal Büyüklükler  275



x

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS:   

Onca Dolar Nereye Gitti?  276

 7.2 Portföy Dağılımı ve Varlık Talebi  278

Beklenen Getiri  278

Risk  278

Likidite 279

Vade Süresi 279

Varlık Türleri ve Özellikleri 280

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS: 

2007-2011 Konut krizi 283

Varlıklara Olan Talep 285

 7.3 Para Talebi   285

Fiyat Düzeyi    286

Reel Gelir    286

Faiz Oranları  287

Para Talep Fonksiyonu  288

Para Talebini Etkileyen Diğer Faktörler 289

Dolaşım Hızı ve Paranın Miktar Kuramı 292

 7.4 Varlık Piyasasında Denge 294

Varlık Piyasasında Denge: 

Bir Toplulaştırma 294

Varlık Piyasasında Denge Koşulu 296

 7.5 Para Arzı Artışı ve Enflasyon 297

UYGULAMA Geçiş Sürecindeki Avrupa 

Ülkelerinde Para Arzı Artışı 

ve Enflasyon 298

Enflasyon Oranı ve Nominal Faiz Oranı 299

UYGULAMA Enflasyon Beklentilerinin 

Ölçümü  300

KISIM 3 Konjonktür Dalgalanmalar 
ve Makroekonomi  Politikası

Bölüm 8 Konjonktür Dalgalanmaları   309

 8.1 Konjonktürel Dalgalanma Nedir? 310

 8.2 Amerika Konjonktür Dalgalanmaları:  

 Tarihsel Kayıtlar 313

I. Dünya Savaşı Öncesi Dönem  313

Büyük Bunalım ve II. Dünya Savaşı  313

II. Dünya Savaşı Sonrası ABD Konjonktür 

Dalgalanmaları   315

“Uzun Yükseliş”   316

Büyük Durgunluk  316

ABD’de Konjonktürel Dalgalanmalar Daha 

Az Şiddetli Bir Hale mi Geldi?  317

 8.3 Konjonktürel Dalgalanma Olguları 320

Ekonomik Değişkenlerin Döngüsel 

Davranışı: Yön ve Zamanlama 320

Çıktı 321 

Harcamalar 323

İstihdam ve İşsizlik 324

UYGULAMA İş Bulma Oranı ve İş Kaybetme 

Oranı 326

Ortalama İşgücü Verimliliği ve 

Reel Ücret 328

Para Arzı Artışı ve Enflasyon 329

Finansal Değişkenler 330

Konjonktürel Dalgalanmaların  

Uluslararası Boyutları  331



xi

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS: 
Bileşik Öncü Endeksler 332

 8.4 Konjonktürel Dalgalanma Analizi: Bir Ön  

 İzleme 335

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS:  
Mevsimsel Dalgalanmalar ve Konjonktürel 
Dalgalanmalar 335

Toplam Talep ve Toplam Arz:  
Kısa Bir Giriş  336

Bölüm 9  IS-LM/AD-AS Modeli:  Genel Bir 
Makroekonomik Analiz Çerçevesi  345

 9.1 FE Doğrusu: İşgücü Piyasasında Denge  346

FE Doğrusunu Kaydıran Faktörler    346

 9.2 IS Eğrisi: Mal Piyasasında Denge 348

IS Eğrisini Kaydıran faktörler  349

 9.3  LM Eğrisi: Varlık Piyasasında Denge    352

Parasal Olmayan Bir Varlığın Fiyatı ve Faiz 

Oranı  352

Arzulanan Para, Arz Edilen Para Eşitliği 353

LM Eğrisini Kaydıran Faktörler   355

 9.4 IS-LM Modelinde Genel Denge    358

IS-LM Çerçevesinin Uygulanması: Geçici 

Bir Ters Arz Şoku  359

UYGULAMA 2008 Petrol Fiyatı Şoku   361

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS: 

Ekonomik Modeller ve Para Politikası Analizi 

İçin Makroekonomik Öngörüler 362

 9.5 Fiyat Ayarlamaları ve Genel Dengeye  

 Ulaşma 364

Parasal Genişlemenin Etkileri 364

 9.6 Toplam Talep ve Toplam Arz 369

Toplam Talep Eğrisi 369

Toplam Arz Eğrisi 371

AD-AS Modelinde Denge 373

AD-AS Modelinde Paranın Yansızlığı 374

Ek 9.A IS-LM/AD-AS Modelinin Çözümü 

İçin Geliştirilen Sayısal Alıştırmalar 386

Ek 9.B IS-LM/AD-AS Modelinin Cebirsel 

Gösterimleri 388

Bölüm 10 Klasik Konjonktürel Dalgalanma 
Analizi: Piyasa Dengeleyici  
Makroekonomi 395

 10.1 Reel Konjonktürel Dalgalanma Kuramı   396

UYGULAMA Konjonktürel Dalgalanma-

ların Ölçümü 399

 10.2 Klasik Modelde Maliye Politikası Şokları 406

 10.3 Klasik Modelde İşsizlik 410

İşsizliğin Azalmadığı Canlanmalar   413

 10.4 Klasik Modelde Para 415

Para Politikası ve Ekonomi 415

Paranın Etkinliği ve  

Tersine Nedensellik 415

Paranın Etkinliği: Ek Kanıtlar 416

 10.5 Yanlış Algılar Kuramı ve  

 Paranın Etkinliği 417

Para Politikası ve Yanlış Algılar Kuramı 420

Akılcı Beklentiler ve Para Politikalarının 

Rolü  422

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS: 

Fiyat Tahminleri Akılcı mı? 424

Ek 10.A Yanlış Algılar Hipotezini İçeren 

Klasik AD-AS Modelinin Çözümü İçin 

Sayısal Alıştırmalar 435



xii

EK 10.B Yanlış Algılar Hipotezini İçeren 

Klasik AD-AS Modelinin Cebirsel  

Gösterimi 436

Bölüm 11 Keynesyenler:  
Makroekonomide Ücret ve Fiyat Katılığı 
Makroekonomisi 438

 11.1 Reel Ücretin Katılığı 439

Reel Ücret Katılığının Bazı Nedenleri  439

Etkin Ücret Modeli  440

Etkin Ücret Modelinde Ücret Belirlemesi 442

Etkin Ücret Modelinde  

İstihdam ve İşsizlik   442

Etkin Ücretler ve FE Doğrusu 445

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS: 

Henry Ford’un Etkin Ücreti 445

11.2  Fiyat Katılığı 446

Fiyat Katılığının Kaynakları: Tekelci 

Rekabet ve Menü Maliyetleri 447

11.3 Keynesyen  Modelde Para ve Maliye  

Politikaları 453

Para Politikası 454

Maliye Politikası 457

11.4 Keynesyen Konjonktürel Dalgalanma ve   

Makroekonomik İstikrar Kuramı 461

Keynesyen Konjonktürel Dalgalanma 

Kuramı 461

Makroekonomik İstikrar 464

Keynesyen Modelde Arz Şokları  467

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS: 

DSGE Modelleri ve Klasik-Keynesyen 

Tartışması 469

Ek 11.A Toplu İş Sözleşmeleri ve Nominal 

Ücret Katılığı  479

Ek.11.B Daha Önceki Bir Sayısal  

Alıştırmayla Keynesyen Bir Modelde Çar-

panın Hesaplanması   482

Ek 11.C Keynesyen Modelde Çarpan  484

 

KISIM 4 Makroekonomi 
Politikası: Ortamı ve Kurumları

Bölüm 12 İşsizlik ve Enflasyon 486

12.1 İşsizlik ve Enflasyon:  

Bir Değiş Tokuş Var mı? 486

Beklentiler Eklentili Phillips Eğrisi   489

Phillips Eğrisinin Kayması    492

12.2 Makroekonomi Politikası ve  

Phillips Eğrisi 497

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS:  

Lucas Eleştirisi 498

Uzun Dönem Phillips Eğrisi 499

12.3 İşsizlik Sorunu 500

İşsizlik Maliyeti 500

İşsizlik Oranının Uzun  

Dönemde Davranışı 501

12.4 Enflasyon Sorunu 504

Enflasyonun Maliyetleri 504

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS:  

Endeksli Sözleşmeler 507

12.5 Enflasyonla Mücadele: Enflasyonist 

Beklentilerin Rolü 510

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS:  

Vazgeçme Oranı 512

1980’li ve 1990’lı yıllarda ABD’de 

Dezenflasyon 514



xiii

Bölüm 13 Açık Ekonomide Döviz 
Kurları, Konjonktürel Dalgalanmalar ve 
Makroekonomik Politikalar 523

13.1 Döviz Kurları 524

Nominal Döviz Kurları  524

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS:  

Döviz Kurları  525

Reel Döviz Kurları   526

Değer Kazanma ve Değer Kaybetme   528

Satın alma Gücü Paritesi  528

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS:  

McDonald’s Paritesi 529

Reel Kur ve Net İhracat 531

UYGULAMA Doların Değeri ve ABD Net 

İhracatı 533

13.2 Döviz Kurları Nasıl Belirlenir? Bir Arz- 

Talep Analizi 535

Döviz Kuru ve Net İhracat Talebinin  

Makroekonomik Belirleyenleri   538

13.3 Açık Bir Ekonomi İçin IS-LM Modeli   540

Açık-Ekonomi IS-LM Eğrisi    541

Açık-Ekonomi IS Eğrisini Kaydıran 

Faktörler 543

Konjonktürel Dalgalanmaların 

Uluslararası Zemine Bulaşması   545

13.4 Esnek Kura Sahip Açık Ekonomide  

Makroekonomi Politikaları     545

Mali Genişleme 546

Parasal Daralma 549

13.5 Sabit Kurlar 551

Kurun Sabitlenmesi 551

Para Politikası ve Sabit Kur 554

Sabit Kur Esnek Kura Karşı 557

Para Birlikleri 558

UYGULAMA Birleşik Devletler ya da  

Avrupa Bir Optimum Para Alanı mıdır? 560

UYGULAMA Avrupa Para Birliği   561

EK 13.A Açık Ekonomi IS-LM Modeli için 

Tasarlanmış Sayısal Alıştırma    573

Ek 13.B Açık Ekonomi IS-LM Modelinin 

Cebirsel Gösterimi     576

Bölüm 14 Para Politikası ve ABD Merkez 
Bankası (Fed) 579

14.1 Para Arzını Belirleme İlkeleri 580

Açık Piyasa İşlemleri 582

Para Çarpanı  584

Banka Mevduat Kaçışları 587

UYGULAMA Şiddetli Finans Krizlerinde 

Para Çarpanı  588

14.2 Birleşik Devletler’de Parasal Kontrol 593

ABD’de Merkez Bankacılığı 593

ABD Merkez Bankası Bilançosu ve Açık 

Piyasa İşlemleri 594

Mevduat Karşılıkları 594

Reeskont Penceresi Kredileri 598

UYGULAMA Son Başvurulacak Kredi 

Makamı 598

Mevduat Karşılıklarına Uygulanan Faiz 

Oranı 599

14.3 Para Politikası Hedeflerinin Belirlenmesi  600

Federal Fon Oranlarının Hedeflenmesi 600

14.4 Para Politikasının Hayata Geçirilmesi   604

Para Politikalarının Gecikmeli Etkisi   604

Belirsizlik Altında Para Politikasının 

Uygulanması    606

Büyük Durgunluk’ta Para Politikası   608



xiv

UYGULAMA Gerçekten Bir Sıfır Alt Sınırı 

Var mı? 609

UYGULAMA 2008 Finans Krizi 614

14.5 Para Politikasının Uygulanması: Kurallar 

İhtiyari Müdahalelere Karşı 615

Monetarist Kural Savunusu  616

Kurallar ve Merkez Bankası’nın  

İnandırıcılığı  618

Taylor Kuralı  620

Merkez Bankası’nın İnandırıcılığını 

Sağlamanın Diğer Yolları 622

UYGULAMA Enflasyonu Hedeflemesi 624

Bölüm 15  Kamu  Harcamaları ve  
Finansmanı 633

15.1 Kamu Bütçesi: Bazı Olgular ve Rakamlar 633

Kamu Giderleri 633

Vergiler 635

Açık ve Fazlalar 639

15.2 Kamu Harcamaları, Vergiler ve  

Makroekonomi 641

Maliye Politikası ve Toplam Talep 641

Kamuda Sermaye Birikiminin Oluşumu 644

Maliye  Politikasının Güdüleyici Etkileri 644

UYGULAMA Arz Yönlü Ekonomi   646

15.3 Kamu Bütçe Açıkları ve Borçları 649

Kamu Borçlarının Büyümesi 649

UYGULAMA Sosyal Güvenlik: Nasıl  

Düzeltilebilir? 651

Kamu Borçlarının Gelecek Kuşaklar  

Üzerindeki Yükü 653

Bütçe Açıkları ve Ulusal Tasarruf:  

Ricardocu Denklik Yine Karşımızda  654

Ricardocu Denkliğe  

Uymayan Durumlar 657

VERİ VE ARAŞTIRMAYLA TEMAS: 

Kamu Satın Alımlarının Ekonomi Üzerindeki  

Etkilerinin Ölçümü 649

15.4 Bütçe Açıkları ve Enflasyon 660

Bütçe Açığı ve Para Arzı 660

Reel Senyoraj Geliri ve Enflasyon   662

UYGULAMA Parasal Gevşeme  

ve Enflasyon  667

Ek 15.A Borç-GSYH Oranı 677

Ek A: Bazı Faydalı Analitik Araçlar     678

A.1 Fonksiyonlar ve Grafikler     678

A.2 Fonksiyon Eğimleri 679

A.3 Esneklikler 682

A.4  Çok Değişkenli Fonksiyonlar    682

A.5 Eğrilerdeki Kaymalar 684

A.6 Üstler 684 

A.7 Büyüme Oranı  Formülleri 685

Sözlük 689

Ad Dizini 704

Konu Dizini 706



xv

Özet Tablolar
1. Toplam Tasarruf Ölçümleri

2. İşgücü Hacmindeki Değişimlerin Fayda ve 

Maliyetlerinin Karşılaştırılması

3. İşgücü Talep Eğrisini Tümüyle Kaydıran Faktörler

4. Toplam İşgücü Arz Eğrisini Kaydıran Faktörler

5. Ulusal Tasarrufu Belirleyen Faktörler

6. Yatırımı Belirleyen Faktörler

7. Bir Ülkenin Uluslararası Ticaret ve 

Kredilendirmesinin (Borç Verme) Eşdeğer Ölçütleri

8. Uzun Dönemde Yaşam Standartlarının Temel 

Belirleyicileri

9. Para Talebinin Makroekonomik Belirleyicileri

10. Makroekonomik Değişkenlerin Döngüsel 

Davranışları (Konjonktürel Dalgalanma Olguları)

11. Tam İstihdam (FE) Doğrusunu Kaydıran Faktörler

12. IS Eğrisini Kaydıran Faktörler

13. LM eğrisini Kaydıran Faktörler

14. AD Eğrisini Kaydıran Faktörler

15. Kur Değişiminin Kavramsallaştırılması

16. Reel ya da Nominal Döviz Kurunun Belirleyenleri

17. Net İhracatın Belirleyenleri

18. IS eğrisini Kaydıran Uluslararası Faktörler

19. Parasal Taban, Para Çarpanı ve Para Arzını 

Etkileyen Faktörler

Anahtar Şekiller
1. Üretim fonksiyonu

2. İşgücü piyasası

3. Tasarruf-yatırım diagramı

4. Küçük  açık ekonomide ulusal tasarruf ve yatırım

5. Büyük açık ekonomilerde ulusal tasarruf ve yatırım

6. IS-LM modeli

7. Toplam talep-toplam arz modeli

8. AD-AS modelinin yanlış algılar biçimi



xvi

Önsöz

Ben Bernanke, Şubat 2006’dan Ocak 2014’e kadar ABD Merkez Bankası Başkanlar Kurulu 
Başkanı’ydı. Federal etik kuralları kendisinin bu kitabın altıncı, yedinci ve sekizinci baskılarında 
çalışmasını yasaklıyordu ama geri döndü ve elinizdeki bu dokuzuncu baskıya çok ciddi 
katkılarda bulundu.
Dokuzuncu baskıyı hazırlarken, özellikle Birleşik Devletler ve Avrupa’da yaşanan son krizler 
ve ABD Merkez Bankası’nın bu krizlere karşı kullandığı pek çok yeni aracı göz önünde tutarak, 
bu kitabı taze ve güncel tutmayı temel hedef olarak gördük. Ayrıca yeni uygulamalar, 
kutular ve problemler ekledik; metinde bu alandaki son olay ve gelişmeleri yansıtan pek çok 
değişiklik yaptık. Bunun yanı sıra, hemen her bölümün sonuna koyulmuş olan problemlerle 
de öğrencileri St. Louis Merkez Bankası’nın internet sitesindeki FRED veri tabanından veriler 
almaya yönelttik. Bu veri tabanı çok sık güncellendiği ve ücretsiz erişilebildiği için, öğrenciler 
dersi tamamladıktan sonra sürekli olarak kullanabilecekleri mevcut veri kaynaklarıyla tanışıklık 
ve becerilerini geliştirecektir.
Bu baskıda yaptığımız değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

Bu Baskıda Neler Yeni?
2007-2009 arasında yaşanan şiddetli durgunluk ve bunu izleyen yavaş toparlanma,  
Makroekonomi’nin bu baskısında birçok değişiklik yapmayı gerektirdi. Yapılan temel 
değişiklikler, işsizlik devam süresindeki büyük artış, işgücü piyasasının canlanmasındaki 
yavaşlık, Fed’in para politikalarını hayata geçirmek için kullandığı yeni araçlar ve kullanılış 
şekilleri ve maliye politikalarının bu şiddetli durgunluk içindeki ekonomi üzerinde etkileri de 
dahil olmak üzere, sözü edilen olayları ve ilgili meseleleri izah etmeye yöneliktir.
Aşağıda, bu ders kitabının elinizdeki dokuzuncu baskısında yapılan değişikliklerin bir özeti 
sunulmaktadır.
- Tasarruf kullanımlarının özdeşliğini gösteren yeni bir grafik ekledik (Bölüm 2).
- Alternatif işsizlik oranı ölçümlerini tartıştık (Bölüm 3).
- Cari işlem dengesi ölçümlerini devlet muhasebe sistemindeki son değişiklikleri yansıtacak 
şekilde basitleştirdik; sermaye ve finans hesabı bilançoları terimini yeni ölçüt finans hesabı 
bilançosu terimiyle değiştirdik.
- Küresel tasarruf bolluğu ile ilgili tartışmamızı genişlettik (Bölüm 5).
- Beklenen enflasyon tartışmasında başa baş enflasyon oranı kavramını tanıttık (Bölüm 7).
- Büyük Yavaşlama’nın Büyük Durgunluk’la sona ermemiş olabileceği düşüncesini tartıştık 
(Bölüm 8).
- 2008 petrol fiyatı şokuyla ilgili bir tartışma ekledik (Bölüm 9).
- Enflasyonun çok düşük olması halinde çıkabilecek sorunları tartıştık (Bölüm 12).
- Optimum para alanı kavramını tanıttık ve Birleşik Devletler’le Avrupa’nın bu ölçüte uyup 
uymadığını tartıştık.
- Merkez bankalarının son başvurulacak kredi makamı olarak bir işlevini yerine getirmesi 
konusundaki tartışmamızı genişlettik (Bölüm 14).
- Nominal faiz oranlarında gerçekten de bir sıfır alt sınırı olup olmadığını tartıştık. (Bölüm 14).
- Parasal gevşeme ve sözlü yönlendirme araçlarına dair tartışmamızı genişlettik (Bölüm 14).
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- Arz-yönü ekonomisi tartışmasında Laffer eğrisini tanıttık (Bölüm 15).
- Parasal gevşemenin enflasyonda yükselmeye neden olma ihtimalini tartıştık (Bölüm 15).
- Anahtar ekonomik değişkenlerin tarihsel seyirlerini gösteren kapsamlı grafik serilerini 
güncelledik.

Yeni ve Güncellenmiş İçerik
Orta seviye makroekonomi derslerinde öğretilenler –ve öğretilme şekilleri- son yıllarda 
önemli değişikliklere uğradı. Makroekonomi’nin daha önceki baskıları bu gelişmelerde 
büyük rol oynadı. Dokuzuncu baskı ise geniş bir makroekonomik sorunlar ve düşünceler 
yelpazesine yayılmış canlı bir içerik sunmaktadır; bunlar arasında çeşitli yeni ve güncel 
konular bulunmaktadır:
- Para politikası. ABD Merkez Bankası, 2007-2009 ekonomik durgunluğunu izleyen yavaş 
toparlanma sürecine karşılık olarak ekonomik faaliyeti etkileyecek yeni araçlar devreye 
soktu; bu nedenle biz de bu politika değişiminin farklı boyutlarını tartışmak için önemli 
miktarda yeni malzeme ekledik. Böylece, para politikalarını ele alan Bölüm 14 büyük ölçüde 
yeniden yazıldı. Yeni ya da önemli ölçüde gözden geçirilmiş içerik: Bölüm 14’te Fed’in para 
politikalarında kullanmış olduğu bu yeni araçları, özellikle de parasal gevşeme ve sözlü 
yönlendirmeyi anlattık. Ayrıca merkez bankalarının son başvurulacak kredi makamı olarak 
oynadığı rolü de tartıştık. Son olarak, nominal faiz oranında sıfırın gerçekten de bir alt sınır 
olup olmadığını tartıştık. 
- Uzun dönemde ekonomik büyüme. Ekonomik büyüme oranının yaşam standartlarının 
belirlenmesinde merkezi bir rol oynaması nedeniyle, Kısım 2’nin büyük bölümünü büyüme 
ve ilgili meselelere ayırdık. Öncü göstergeler, verimlilik gibi (Bölüm 3), tasarruf ve yatırım 
oranları (Bölüm 4) gibi büyümeye katkısı olan faktörleri tartıştık; sonra, Bölüm 6’da, büyüme 
muhasebesi ve Solow modeli gibi araçları kullanarak dört dörtlük bir büyüme analizine 
döndük. Büyümeyle ilgili konulara, 1973 sonrası verimlilik  düşüşü, uzun vadeli yaşam 
standartlarını belirleyen faktörler ve 1990’lı yılların verimlilik sıçraması dahildir. Gözden 
geçirilmiş içerik: Verilerin güncelenmesi ve tasarruf kullanımları özdeşliğinin 2007-2009 
durgunluğunda dünya ekonomisini vuran şokları göstermek için nasıl kullanılabileceği 
tartışması.
- Uluslararası makroekonomi konuları. Dünya ekonomisinin artan bütünleşmesini iki 
şekilde ele aldık. Bunlardan ilki, Birleşik Devletler dışındaki ülkelerin yaşadığı deneyimleri 
gösteren sınır ötesi karşılaştırmalar ve uygulamaları sık kullandık. Örneğin, Bölüm 6’da birkaç 
ülkenin uzun dönem ekonomik büyüme oranlarını karşılaştırdık; Bölüm 7’de geçiş halindeki 
Avrupa ülkelerinin enflasyon deneyimlerini karşılaştırdık; Bölüm 8’de çeşitli ülkelerdeki 
sanayi üretimi büyümesini karşılaştırdık; Bölüm 12’de çeşitli ülkelerdeki vazgeçme oranlarını 
karşılaştırdık; ve Bölüm 14’te dünya üzerinde para politikalarının belirlenmesinde kullanılan 
stratejileri tartıştık. İkinci olarak, iki bölümü, 5 ve 13, özellikle uluslararası meselelere ayırdık. 
Bölüm 5’te dış ticaret dengesinin bir ülkenin tasarruf ve yatırım oranlarıyla nasıl bağlantılı 
olduğunu gösterdik ve ardından da bu çerçeveyi ABD ticaret açığı ve kamu bütçe açıklarıyla 
ticaret açıkları arasındaki bağıntı gibi konuların tartışmasına uyguladık. Bölüm 13’teyse, basit 
bir arz-talep çerçevesi kullanarak döviz kurlarının belirlenmesini inceledik. Bu bölüm, sabit 
döviz kuru ve para birlikleri konusunda, bir para biriminin neden bir spekülatif furyaya maruz 
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kalabileceğinin izahı gibi yenilikçi kaynakları öne çıkarmaktadır. Gözden geçirilmiş içerik: 

Ders metni optimum para alanı kavramını tanıtmakta ve Avrupa’nın gerçek bir optimum para 

alanı olup olmadığı (Bölüm 13) kadar küresel tasarruf bolluğunu da tartışmaktadır (Bölüm 5).

- Konjonktürel dalgalanmalar. Konjonktürel dalgalanmalarla ilgili tartışmamız kuramlardan 

çok olgularla başlıyor. Bölüm 8’de ABD konjonktür dalgalanmalarının bir tarihini sunuyor 

ve ardından bir dizi önemli ekonomik değişkenin gözlemlenmiş döngüsel davranışlarını 

anlatıyoruz (konjonktürel dalgalanma olguları). 9 ve 11. bölümlerde ise alternatif klasik ve 

Keynesçi dalgalanma kuramlarını bu olgulara getirdikleri izahın tatmin ediciliği açısından 

değerlendiriyoruz. Bu baskıda yeni: Şimdi elinizdeki metin Büyük Yavaşlama’nın Büyük 

Durgunluk’la sona erip ermediğine dair bir tartışma içeriyor (Bölüm 8).

- Para ve maliye politikaları. Makroekonomi politikalarının etkileri hemen her bölümde, 

hem kuram hem de uygulama olarak ele alınmaktadır. Politikanın doğru kullanımına dair 

klasik (Bölüm 10), Keynesyen (Bölüm 11) ve Monetarist (Bölüm 14) görüşleri sunduk. Yeni ya 

da önemli ölçüde gözden geçirilmiş içerik: Şimdi elinizdeki metin Laffer eğrisini ve parasal 

genişlemenin daha yüksek bir gelecek enflasyona neden olma ihtimalinin olup olmadığını 

tartışıyor (Bölüm 15).

- İşgücü piyasası konuları. İstihdam, işsizlik ve reel ücretle ilgili konulara özel bir ilgi 

gösterdik. İşgücü piyasasının temel arz-talep modelini olduğu kadar daha Bölüm 3’te 

işsizliği de tanıttık. İşsizlik konusunu çok daha ayrıntılı bir şekilde, enflasyon-işsizlik değiş 

tokuşu ve işsizliği azaltmaya yönelik devlet politikalarını anlatan Bölüm 12’de tartışacağız. 

İşgücü piyasasıyla ilgili diğer konular, etkin ücretler (Böüm 11) ile marjinal ve ortalama vergi 

oranlarındaki değişikliklerin işgücü arzı üzerindeki etkilerini (Bölüm 15) kapsıyor. Yeni ya da 

önemli ölçüde gözden geçirilmiş içerik: Kitapta şimdi alternatif işsizlik oranı ölçümleri de 

tartışılmaktadır (Bölüm 3).

Sağlam Bir Temel

Dokuzuncu baskı, kitabın öğretim üyeleri ve öğrenciler nezdindeki cazibesinin altında yatan 

şu sağlam temeller üzerine kuruldu:

- Gerçek hayattan uygulamalar. Öğretim üyeleri  sürekli olarak karşısına çıkan bir güçlük, 

öğrencilerin ders kitabında geliştirilen ekonomik düşünceleri etkin bir biçimde kullanmasına 

yardım etmektir. Bu kitapta zengin bir çeşitlilik sunan uygulamalar, 2007-2011 konut krizi 

ve 2008 finans krizi, üretkenlikteki büyümenin yavaşlaması ve canlanması, sosyal güvenlik 

sistemi ve federal bütçede karşılaşılan sıkıntılar, küreselleşmenin ABD ekonomisi üzerindeki 

etkisi ve 2008 finans kriziyle canlanma sürecinde 2009’dan bu yana yaşanan yavaşlığa 

karşı kullanılan para politikalarının yapısına dair yeni yaklaşımlar gibi gerçek yaşamdaki 

sorunların izahında ekonomik kavramların nasıl işe koşulacağını örneklerle göstermektedir.  

Dokuzuncu baskı, önceki baskıların en iyi uygulama ve analizlerinin güncellenmesi kadar 

yeni uygulamalar da sunmaktadır.
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- Geniş bir modern kapsam.  Elinizdeki Makroekonomi kitabı,  yaklaşımı gereği, öğrencilerin 

bu dersin kısa süreli dalgalanmalar ve istikrar politikalarına yaptığı geleneksel vurgunun 

imkan verdiğinden daha geniş bir yelpazeye yayılmış makroekonomi konularını araştırma ve 

anlama arzusuna karşılık vermiştir. Bu kitap söz konusu geleneksel konulara yönelik modern 

bir tutum takınıyor, ama aynı zamanda uzun dönem ekonomik büyümenin belirleyicileri, 

dış ticaret dengeleri ve finans akışları, işgücü piyasaları ve ekonomi-politika belirlemenin 

kurumsal çerçevesi gibi diğer önemli makroekonomik meselelere ilişkin de derin bir içerik 

sunuyor. Bu kapsamlı içerik aynı zamanda bu kitabı, ders kapsamı ve konu sıralanması 

konusunda farklı görüşlere sahip öğretim üyeleri   için de faydalı bir araç haline getirmektedir. 

- Temeldeki ekonomik fikirlere dayalı olma. Çok geniş bir konu yelpazesini kapsıyor 

olsak da, her konu için yeni bir model ya da kuram geliştirmekten kaçındık. Bunun 

yerine, temelde yer alan bir dizi ekonomik düşüncenin (üretim fonksiyonu gibi, bugün 

tüketmekle yarın için tasarruf etmek arasındaki tercih ve arz-talep analizi gibi) geniş çaplı 

uygulanabilme özelliklerini öne çıkardık. Bu temel fikirleri kullanarak, bu kitapta sunulan 

bütün makroekonomik analizlerini kuşatan bir kuramsal çerçeve inşa ettik: uzun dönem ve 

kısa dönem, açık ekonomi ve kapalı ekonomi, klasik ve Keynesyen yaklaşım. 

- Dengeli bir sunum. Makroekonomi, çoğunluğu klasiklerle Keynesyenler arasındaki 

ayrımdan kaynaklanan tartışmalı konularla doludur (eskiler, yeniler ve yeni yaklaşım 

çeşitlilikleri). Bu iki okulun paylaştığı geniş bir ortak zemin bazen bu tartışmalı konuların 

gölgesinde kalır. Biz ise  bu ortak zemini öne çıkardık. İlk olarak, klasiklerle Keynesyenlerin 

daha az anlaşmazlık içinde olduğu uzun dönem sorunlarına daha büyük bir ilgi gösterdik. 

Sonra, kısa vadeli dalgalanmalara dair klasik ve Keynesyen analizleri, bu iki yaklaşımın 

aslen ücret ve fiyatların süratle ayarlanması konusundaki varsayımlarında farklılaştığını 

gösterdiğimiz tek bir kapsamlı çerçeve içinde geliştirdik. Bakış açısı farklılıklarının kaldığı 

yerlerde ise (örneğin, işsizliğin etkin ücretle izah edilmesine karşıt araştırmada) her iki 

perspektifi de sunup eleştirdik. Bu dengeli yaklaşım, öğrencileri modern makroekonominin 

bütün en iyi fikirlerine açık bırakır. Aynı zamanda, hem klasik hem de Keynesyen eğilimlere 

sahip bir öğretim üyesinin de dersini rahatça bu kitap üzerine kurabilir. 

- Yenilikçi ve bilimsel eğitim. Dokuzuncu baskı, kendinden öncekiler gibi, öğrencilerin 

araştırmasına, anlamasına ve malzemeyi korumasına katkıda bulunacak faydalı bir araç 

çeşitlemesi sunmaktadır. Bu önsözün ilerleyen bölümlerinde daha detaylı bir biçimde tarif 

edilen bu araçlar arasında öğrencilerin çalışmalarını düzenlemesine yardım edecek özet 

tabloları, anahtar şekiller, anahtar terimler ve anahtar eşitlikler ile alıştırma ve kavramayı 

geliştirmeye yönelik dört ayrı türden soru ve öğrencileri internet üzerinden kolayca elde 

edebilecekleri verilerle kendi deneysel çalışmalarını yapmaya teşvik edecek problemlerin de 

içinde olduğu problemler bulunmaktadır. Birçok ek bölüm, IS-LM/AD-AS modelinin cebirsel 

ifadelerine dayalı sayısal alıştırmaların nasıl çözüleceğini göstermektedir.
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Esnek bir Düzenleme

Dokuzuncu baskıda daha önceki baskıların esnek yapısı korundu. Kısım 1’de (1. ve 2. Bölümler) 

makroekonominin alanını tanıtıyor ve ekonomik ölçüm konularını tartışıyoruz. Kısım 2’de 

(3-7. Bölümler) üretkenlik, tasarruf, yatırım, dış ticaret dengesi, büyüme ve enflasyonun da 

dahil olduğu uzun dönem konularına odaklanıyoruz. Kısım 3’ü (8-11. Bölümler) kısa dönem 

ekonomik dalgalanmalar ve istikrar politikalarının incelenmesine ayırdık. Son olarak Kısım 

4’te de (12-15. Bölümler) ekonomi-politika belirleme konuları ve kurumlarına daha yakından 

bakıyoruz. Kitabın sonundaki Ek A, faydalı cebirsel ve grafik araçları yeniden gözden geçiriyor. 

Orta düzey makroekonomi eğitmenleri ders içeriği konusunda faklı tercihlere sahiptir ve 

bunlar genellikle öğrencilerin eğitim ve yetişme durumları ile sömestr süresinin dayattığı 

tercihlerdir. Elinizdeki Makroekonomi kitabının yapısı farklı ihtiyaçlara cevap verir. Bu 

kitaptan nasıl faydalanacaklarını planlayan öğretim üyeleri aşağıdaki noktaları göz önünde 

bulundurmaları yararlı olabilir:

- Temel bölümler. Bütün ders programlarında aşağıdaki altı bölümün yer almasını tavsiye 

ediyoruz.

Bölüm 1 Makroekonomiye Giriş

Bölüm 2  Ulusal Ekonomilerin Yapısı ve Ölçümü

Bölüm 3   Verimlilik, Çıktı ve İstihdam

Bölüm 4 Tüketim, Tasarruf ve Yatırım

Bölüm 7 Varlık Piyasası, Para ve Fiyatlar

Bölüm 9 IS-LM/AD-AS Modeli: Genel Bir Makroekonomik Analiz Çerçevesi

Bölüm 1 ve 2, milli gelir hesaplaması da dahil olmak üzere makroekonomiye bir giriş 

sunmaktadır. Listede daha sonra gelen dört bölüm, kitabın analitik çekirdeğini oluşturur: 

Bölüm 3 işgücü piyasasını inceler, Bölüm 3 ve 4 birlikte mal piyasasını geliştirir, Bölüm 7  

varlık piyasasını tartışır ve Bölüm 9 bu üç piyasayı kısa dönem analizler için kullanışlı bir genel 

denge modeli içinde bir araya getirir (gerek klasik gerekse Keynesyen model içinde).

- Önerilen ilaveler. Öğretim üyeleri bu altı bölümü içeren müfredata, dersin odaklanma 

durumuna bağlı olarak diğer bölümlerin farklı bileşimleri eklenebilir. Aşağıda bazı olası 

seçimler verilmektedir:

Kısa dönemli odaklanma. Kısa dönem konuları (konjonktür dalgalanmaları ve istikrar 

politikaları gibi) öne çıkarmayı tercih eden öğretim üyeleri, hiç bir devamlılık kaybı olmaksızın 

5. ve 6. Bölümleri çıkarabilir. Bölüm 1 ve 2’den konjonktür dalgalanmaları ve IS-LM/AD-AS 

modelini tanıtan Bölüm 8 ve 9’a doğrudan da geçebilirler. Bölüm 8 ve 9’daki sunum bağımsız 

olsa da, Bölüm 3-7’yi atlayan öğretmenler için çeşitli davranışsal bağıntılar ve denge koşulları 

için bir miktar arka plan ve motivasyon sunmak faydalı olacaktır. 

Klasik vurgu. Bu dersi modern klasik vurgularla öğretmek isteyen öğretim üyeleri için Kısım 

2’deki bütün bölümleri okutmalarını öneriyoruz. Kısım 3’teki 8-10 arası bölümler, klasik 

konjonktürel dalgalanma kuramının diğer bölümlerden bağımsız bir sunumunu vermektedir. 
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Konuyla ilgili diğer malzeme arasında Phillips eğrisine dair Friedman-Phelps yorumu (Bölüm 

12), para politikalarında inandırıcılığı rolü (Bölüm 14) ve bir kaç nesil Ricardocu denklik 

önermesi (Bölüm 15) yer almaktadır.

Keynesyen vurgu. Keynesyen vurguyu tercih eden öğretim üyeleri Bölüm 10’u (klasik 

konjonktürel dalgalanma analizi) atlamayı seçebilir. Dikkat çekildiği gibi kısa dönem bir 

odaklanma tercih ediliyorsa, Bölüm 5 (açık ekonominin tam istihdam analizi) ve Bölüm 6 da 

(uzun vadeli ekonomik büyüme) herhangi bir devamlılık kaybı olmaksızın atlanabilir.

Uluslararası odaklanma. Bölüm 5, tam istihdamdaki açık bir ekonomideki dış ticaret dengesi, 

tasarruf, yatırımı tartışılmalıdır. Bölüm 13, tam istihdamdan kısa dönemli sapmaların mümkün 

olduğu bir açık ekonomi modelinde döviz kurunu belirlenmesi ve makroekonomik politika 

konularını ele almaktadır. (Bölüm 5, Bölüm 13 için faydalı olmakla birlikte zorunlu bir ön koşul 

değildir.) Her iki bölümde yurt içi ekonomiye odaklanan bir ders programından çıkarılabilir. 

Makroekonominin Gerçek Hayata Uygulanması

Ekonomistler kimi zaman kendilerini formel modellerin zarafetine kaptırır ve bir model ya 

da kuramın nihai sınavının uygulamada geçerlilik olduğunu unuturlar. Makroekonomi’nin 

önceki baskılarında her bölümün önemli bir kısmını bu kuramın gerçek olay ve sorunlara 

nasıl uygulanabileceğini göstermeye ayırdık. Çabalarımız öğretim üyeleri ve öğrencilerden 

geniş bir kabul gördü. Dokuzuncu baskı da, öğrencilerin “bir ekonomist gibi düşünmenin” 

nasıl olduğunu öğrenmelerine yardımcı olmak için aşağıdaki niteliklere yer vermiştir:

- Uygulamalar. Her bölümde yer alan uygulamalar, öğrencilerin önemli bir olay ya da 

konuyu anlamak için kuramı nasıl kullanabileceklerini gösterir. Uygulamalarda ele alınan 

konulara örnek olarak Büyük Durgunluk sırasında işsizlik devam süresindeki artış (Bölüm 

3), hisse senedi fiyatlarındaki ani yükseliş ve düşüşlerin makroekonomik sonuçları (Bölüm 

4), insanların vergi iadelerine verdiği tepki (Bölüm 4), Bir uluslararası kredi veren ülke olarak 

Birleşik Devletler (Bölüm 5), ABD’deki verimlilik artışının son dönemlerdeki kabarışı (Bölüm 

6), 2008 petrol fiyatları şoku (Bölüm 9), konjonktürel dalgalanmaların çap ölçümü (Bölüm 10), 

enflasyon hedeflemesi, son başvurulacak kredi makamı ve nominal faiz oranında bir sıfır alt 

sınır olup olmadığı (Bölüm 14) ve arz-yönü ekonomisi (Bölüm 15) verilebilir.

- Veri ve Araştırmayla Temas. Bu kutular, okura ekonomi araştırmalarındaki yeni gelişmelere 

dair daha ileri bir içgörü kazandırmanın yanı sıra, ekonomideki yeni gelişmelerden 

haberdar olma konusunda yol gösterir. Bu kutuların araştırma konuları arasında, enflasyon 

ölçümlerindeki sapmalarla ilgili tartışmalar (Bölüm 2), alternatif işsizlik ölçümleri (Bölüm 3), 

sermaye yatırımı ile hisse senedi piyasası (borsa) arasındaki bağlantı (Bölüm 4), ABD dolarının 

yurt dışına akışı (Bölüm 7), DSGE modelleri ve klasik-Keynesyen tartışması (Bölüm 10), Lucas 

eleştirisi (Bölüm 12) ve bütçe teşvik paketlerinin ekonomi üzerindeki etkisi (Bölüm 15) 

bulunmaktadır. Ekonomiden haberdar olmak eldeki verilerin ne olduğu kadar bu verilerin 

gücü ve yetersizliği konusunda da bir kavrayış gerektirir. İşgücü piyasası verileri (Bölüm 
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3), ödemeler dengesi verileri (Bölüm 5) ve döviz kurları (Bölüm 13) gibi kilit önemdeki 

makroekonomik verilerin nerede bulunduğunu ve nasıl yorumlanacağını gösteren bir dizi 

kutu sunuyoruz.

Ayırt Edici Öğrenim Özellikleri

Bu kitabın aşağıda verilen özellikleri öğrencilerin anlama, uygulama ve önemli kavramları 

akılda tutma becerilerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir:

- Ayrıntılı, renkli grafikler. Kitapta kuramın görgül geçerliliğine vurgu yapan veri grafikleri 

ve model ya da kuramın gelişimi boyunca öğrencilere adım adım rehberlik eden analitik 

grafiklerle bol bol yer verilmiştir. Her iki türden grafikte de açıklayıcı alt yazılar gösterilen 

olgunun detaylarını özetlemektedir.

Analitik bir grafikteki renk kullanımı, bir sonraki sayfadaki bir dizi içsel değişken üzerinde 

kayan bir eğrinin etkilerini gösteren şekilde açıklanmaktadır. 

- Anahtar şekiller.  Seçilmiş bölümlerin sonunda yer alan benzersiz bir araştırma özelliği 

sunan anahtar şekiller, kitaptaki en önemli analitik grafiklerin tek başına yeterli tanımları 

gibidir (listesi için ayrıntılı içeriğin sonuna bakınız). Her bir anahtar şekil için bir grafik sunuyor 

(örneğin, üretim fonksiyonu  veya AD-AS şekli) ve öğelerini yazılı olarak ve uygun düştüğü 

yerlerde de eşitlikler tanımlayıp tarif ediyoruz. Ardından grafiğin ortaya çıkardığı olguyu 

analiz edip grafikteki eğrileri kaydıran faktörleri tartışıyoruz.

- Özet tablolar. Özet tablolar kitap boyunca bir analizin temel sonuçlarını bir araya getiriyor 

ve öğrencilerin bunları yazmak ve ezberlemek için harcamak zorunda olduğu zamanı 

azaltarak bu sonuçların kavranması ve uygulanmasına daha fazla yoğunlaşma imkanı 

sağlıyor. 

- Bölüm sonu gözden geçirme kaynakları. Öğrenciler her bölümün sonunda bulacakları ve 

o bölümün ana noktalarını kapsayan bir özet kısım,   bir anahtar terimler listesi ve açıklayıcı 

notları olan bir anahtar eşitlikler listesi ile konuyu kolayca gözden geçirmektedir.

- Bölüm sonu soru ve problemler. Kapsamlı bir soru ve problemler dizisi, kendi kendini 

sınayan ve araştıran öğrenciler için gözden geçirme soruları, sayısal çözümleri olan ve 

öğrencilerin temel bağıntı ve kavramları anlayıp anlamadığını kontrol etmek için özellikle 

faydalı olan sayısal problemleri, öğrencilerden bir kuramı niceliksel olarak kullanma ve 

genişletmelerini isteyen analitik problemleri ve öğrencileri St. Louis Merkez Bankası’nın FRED 

veri tabanından veri kullanmaya yönelterek kuramın gerçek verileri nasıl izah ettiğini bizzat 

görmelerine olanak tanıyan görgül problemleri kapsamaktadır. Bu problemlerin yanıtları 

(yanıtları zaman içinde değişen görgül problemler hariç) öğretim üyeleri   için Kullanım 

Kılavuzu’nda verilmektedir. Bölüm sonlarındaki Gözden Geçirme Soruları, Sayısal Problemler 

ve Analitik Problemlerin çok büyük bir bölümü ders olarak belirlenebilir. 
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Y Y2

Şekil 9.14

AD-AS çerçevesinde para-

nın etkisizliği
E noktasındaki genel den-
geden hareket edersek, 
nominal para arzında % 
10’luk bir artış, AD eğrisi-
ni yukarı ve sağa, AD1’den 
AD2’ye kaydırır. Bu yeni AD 
eğrisi üzerindeki noktalar, 
talep edilen çıktının her 
bir seviyesinde fiyat sevi-
yesinin % 10 daha yüksek 
olduğu noktalardır. Çünkü 
reel para arzını ve dolayı-
sıyla talep edilen toplam 
çıktı miktarını aynı seviyede 
tutmak için fiyat seviyesin-
de % 10’luk bir artış gerekir. 
F noktasındaki bu yeni kısa 
dönem dengesinde, fiyat 
seviyesi değişmemiş, çıktı 
ise tam istihdam düzeyini 
aşmıştır. H noktasındaki 
yeni uzun dönem dengede 
ise çıktı Y’de değişmeden 
kalır ve fiyat seviyesi P

2
’de 

başlangıçtaki fiyat seviyesi 
P

1
’den % 10 daha yüksektir. 

Bu yüzden para uzun dö-
nemde etkisizdir.

- Seçilen bölümlerin sonunda çözülmüş sorular. IS-LM/AD-AS modeli kitabın 3. ve 4. 
Kısımlarının en önemli analitik parçasıdır. Bu modelin Kısım 3 ve Kısım 4’teki seçilmiş 
bölümlerin sonundaki ek kısımlarda verilen cebirsel tanımlarına ilaveten, ayrı ek kısımlar 
da bu modeli kullanarak çözülmüş problemler yer almaktadır.
- Faydalı analitik araçların yeniden gözden geçirilmesi. Lise seviyesinde bir  cebir 
ötesinde bir matematik kullanmamış olsak da, bazı öğrenciler kitaptaki temel analitik 
araçların bir gözden geçirmesine sahip olmayı kullanışlı bulacaklardır. Ek A (kitabın 
sonunda) tek ve çok değişkenli fonksiyonları, grafikleri ve eğimleri, üsleri, ve çarpım ve 
orantıların büyüme oranı için gerekli formülleri kısa ve öz biçimde tartışmaktadır. 
- Sözlük. Kitabın sonundaki sözlük, (metinde kalın harflerle yazılmış ve bölüm sonlarında 
da listelenmiş) bütün anahtar terimleri açıklamakta ve öğrencileri o terimin tam olarak 
açıklanıp tartışıldığı sayfaya yönlendirmektedir.
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Teşekkürler
Bir ders kitabı yazarının ya da ortak yazarlarının tek başlarına başardıkları bir girişim değil 

ama daha çok düzinelerce vasıflı ve kendini adamış insanın ortak projesidir. Dijital editör  

Denise Clinton’a, kitap edinim editörü Christina Masturzo’ya, programın yöneticisi 

Carolyn Philips’e dokuzuncu baskıdaki üstün çalışmaları nedeniyle teşekkür ederiz. Sarf 

ettikleri çaba, özen ve ustalıktan dolayı proje yönetmeni Sarah Dumouchelle’e, Integra 

proje yönetmeni Sue Nodine’e, dijital içerik ekip lideri Noel Lotz’a ve kıdemli ürün 

pazarlama yönetmeni Alison Haskins’e de teşekkür ederiz.

Dokuz baskı boyunca kitabın birbirini izleyen taslaklarını gözden geçiren ve değerli 

yorumlarını sunan bütün eleştirmen ve meslektaşlarımıza da minnettarız.
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Maryland Üniversitesi’nden John Haltiwanger’e Bölüm 10’da kullanılan yeni iş oluşumu mevcut işlerin 
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BÖLÜM    1 

KISIM 1 Gi̇ri̇ş

MAKROEKONOMİYE GİRİŞ

Ders Hedefleri

1.1  Makroekonomide 
ele alınan başlıca 
konuların özetlenmesi
1.2  
Makroekonomistlerin 
faaliyet ve 
hedeflerinin 
tanımlanması
1.3 Klasik ve 
Keynesyen 
Makroekonomi 
yaklaşımlarının ayırt 
edilmesi

Makroekonomi, ülke ekonomilerinin yapı ve performansını ve hükümetlerin ekono-

mik performansı etkileme çabasıyla kullandıkları politikaları inceler. Makroekonominin 

üzerine eğildiği konular şunları içerir:

- Bir ülkenin uzun dönem ekonomik büyümesini ne belirler? 1870’te, Norveç’te kişi 

başına düşen gelir Arjantin’dekinden daha düşüktü. Ama bugün Norveç’teki kişi başına 

gelir, Arjantin’den neredeyse üç kat daha yüksektir. Neden bazı ülke ekonomileri göreli 

olarak durgunken, diğer bazı ülkelerin ekonomik büyümeleri, kendi vatandaşlarının ha-

yat standartlarında süratli bir iyileşme sağlayarak, daha hızlı olmaktadır?

- Bir ülkenin ekonomik faaliyetlerindeki dalgalanmaya ne yol açar? 1990’lı yıllar, ABD 

ekonomi tarihinin kesintisiz en uzun ekonomik büyümesine tanıklık etti; buna karşılık 

2000’li yılların ekonomik performansı çok daha zayıftı. Piyasaların 2001’de yaşadığı ılımlı 

gerilemeyi ancak 2007 Aralık ayına kadar süren cılız bir canlanma izledi. 2007 sonunda baş-

layan gerileme, 2008’in sonu ve 2009’un başlarındaki sert çıktı düşüşüne katkıda bulunan 

2008 mali kriziyle daha da kötü bir hal aldı. Ekonomiler neden bazen, refah dönemleriyle 

darlık dönemleri arasında gidip gelen kısa vadeli sert dalgalanmalar yaşıyor?

- İşsizliğe yol açan nedir? 1930’lu yıllar boyunca Birleşik Devletler’deki işgücünün 

dörtte biri işsizdi. On yıl sonra, II. Dünya Savaşı sırasında, işgücünün yüzde ikisinden 

daha azı işsizdi. İşsizlik neden bazen çok yüksek seviyelere çıkar? Neden, göreli refah 

dönemleri boyunca bile, işgücünün anlamlı bir yüzdesi işsizdir?

- Fiyatların yükselmesine yol açan nedir? ABD’deki enflasyon oranı 1970’li yıllar sü-

resince yavaş ve düzenli olarak arttı ve 1980’lerin başında yıllık %10 seviyesini aştı; bunu 

1980’lerin ortalarındaki yıllık yaklaşık %4’lük düşüş ve 1990’ların sonunda yaşanan yıllık 

%2’den de daha az bir düşüş izledi. Almanya ise çok daha uç noktalarda bir enflasyon ya-

şadı. Her ne kadar geçtiğimiz on yıllar boyunca düşük enflasyon oranıyla ün kazanmışsa 

da, I. Dünya Savaşı’nda uğradığı yenilginin ardından yaşadığı on sekiz aylık bir dönemde 

(Temmuz 1922-Aralık 1923) Almanya’da fiyatlar bir kaç milyar kat yükselmişti! Enflasyo-

na ne yol açar ve bu konuda ne yapılabilir?

- Küresel ekonomik sistemin bir parçası olmak ülke ekonomilerini nasıl etkiler? 1990’la-

rın sonunda ABD ekonomisi, dünya çapındaki ekonomik büyümenin motoruydu. 2007’den 

1.1 Makroekonomi Neden Bahseder?

Makroekonomide 
ele alınan 
başlıca konuların 
özetlenmesi
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2009’a kadar, ABD ekonomisi çok şiddetli bir düşüş yaşarken, geri kalan ülkelerin büyük bir bö-

lümü de onu izledi. Ülkeler arasında, uluslararası ticaret ve borçlanma gibi ekonomik bağlantı-

lar, tek tek ülke ekonomilerini ve bir bütün olarak dünya ekonomisini nasıl etkiler?

- Bir ülke ekonomisinin performansını yükseltmekte hükümet politikalarından ya-

rarlanılabilir mi? 1980 ve 1990’larda ABD ekonomisinin çıktı hacmi, işsizlik oranı ve enflas-

yon oranı, 1960 ve 70’li yıllarda olduğundan çok daha az dalgalandı. Kimi ekonomistler, 

ekonomik performanstaki bu iyileşmeyi doğru hükümet politikasıyla açıkladı. 2008’deki 

mali krizde ise, ABD Merkez Bankası ve federal hükümet, banka ve diğer finansal kurum-

ların batmasını önlemek için olağanüstü önlemlere başvurdu. Ama bazı ekonomistler, 

bu önlemleri, ekonomiye istikrar kazandırma çabasında bazı finans kurumları tarafından 

göze alınan yüksek riskleri özendirme pahasına çok fazla ileri gitmekle eleştirdi. Diğer 

ekonomistlerse, Merkez Bankası’nı 2009’daki gerilemenin bitmesinden sonra bile yıllar-

ca yüksek seviyelerde kalmakta ısrar eden işsizlik oranı yüzünden fazla ileri gitmemekle 

suçladı. Ekonomik refah ve istikrarı mümkün olduğunca koruyabilmek için uygulanacak 

ekonomi politikası nasıl olmalıdır?

Makroekonomi, işte büyük bir pratik önemi olan ve politikacılar, basın ve kamuoyunda sü-

rekli tartışma yaratan bu tür sorulara yanıt bulma peşindedir. Bu bölümün geri kalanında, kilit 

önemdeki bu makroekonomik meseleler üzerine daha ayrıntılı bir biçimde düşüneceğiz.

Uzun Dönemde Ekonomik Büyüme

Gelişmekte olan ülkelere gitti iseniz, ABD gibi ülkelere göre yaşam standarlarındaki 

farklılık ister istemez gözünüze çarpmıştır. Zengin ülkelerde en yoksul vatandaşların ya-

şadığı yetersiz beslenme, barınma ve sağlık hizmetleri gibi sorunlar, kalkınmakta olan bir 

ülkenin insanları için çoğu zaman ortalama durumu temsil eder. Makroekonomik bir ba-

kış açısından zengin ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki fark, zengin ülkelerin ta-

rihlerinin belli bir noktasında geniş bir süreye yayılan hızlı ekonomik büyüme dönemleri 

yaşamış, buna karşılık yoksul ülkelerin ya sürdürülebilir bir büyümeyi hiç yaşamamış ya da 

ekonomik gerileme dönemleriyle kesintiye uğramış büyüme dönemleri yaşamış oldukla-

rını söyleyerek özetlenebilir. 

Şekil 1.1, ABD ekonomisinin çıktı hacminde 1869’dan bu yana kaydettiği büyümeyi 

özetliyor.1 Rakamlar gerçekten de etkileyici: Son 145 yılda ABD’nin mal ve hizmetlerdeki 

yıllık çıktı hacmi 140 kattan daha fazla artmış. Üstelik, ABD ekonomisinin bu performansı 

benzersiz de değil; aynı dönem boyunca diğer sanayi ülkeleri de benzer ve kimi örnekler-

de daha yüksek büyüme oranları yakalamış. Sanayileşmiş ekonomilerin çıktı hacmindeki 

bu devasa artış, modern tarihin merkezi olgularından biridir ve son derece önemli politik, 

askeri, toplumsal ve hatta kültürel sonuçlara sahiptir.

1  Tablo 1.1’de, çıktı hacmi, her ikisi de yıllık fiziksel üretim hacmini ölçen birbirine çok benzer iki ka-
vramla ölçülüyor, 1929’a kadarki reel Gayrisafi milli hasıla (reel GSMH) ve 1929’a kadarki reel gayrisafi 
yurtiçi hasıla (GSYH). Çıktı  hacmi ölçümünü detaylı olarak Bölüm 2’de tartışacağız.
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Yıl

I. Dünya Savaşı
(1917−1918)

Büyük Bunalım
(1929−1940)

II. Dünya Savaşı 
(1941−1945)

REEL
ÇIKTI

1981−1982
durgunluğu

1990 −1991
durgunluğu

2001
durgunluğu

1973−1975
durgunluğu

2007−2009
durgunluğu

ABD ekonomisindeki uzun dönem büyümesi, kısmen nüfus artışının, yani çalışabilir 

işçi sayısındaki artışın bir sonucudur. Ama bir diğer önemli faktör, veri bir işgücü miktarıy-

la üretilebilecek çıktı miktarındaki artıştır. Birim işgücü girdisi başına – örneğin işçi, ya da 

iş saati başına- üretilen çıktı miktarı, ortalama işgücü verimliliği olarak adlandırılır. Şekil 

1.2, bu örnekte istihdam edilen işçi başına çıktı olarak tanımlanan ortalama işgücü ve-

rimliliğinin 1900’lü yıllardan başlayarak kaydettiği değişimi gösteriyor. 2011’de, ABD’deki 

ortalama bir işçi, yirminci yüzyılın başlarındaki bir ortalama işçiden, aradan geçen yıllarda 

düşen çalışma saatlerine rağmen, yedi kattan daha fazla çıktı üretti. Günümüzün tipik iş-

çisi çok daha fazla verimli olduğu için de, Amerikalılar bir yüzyıl önce mümkün olandan 

önemli ölçüde daha yüksek bir hayat standardının keyfini çıkarıyor.

ABD ekonomisindeki verimliliğin artışının uzun dönemde görünümü mükemmel olsa 

da, bu artış zaman içinde önemli değişiklikler göstermektedir. İşçi başına çıktı 1949’dan 

1973’e kadar yılda yaklaşık % 2.6 oranında büyüdü ama 1973’ten 1995’e kadar yılda ancak 

%1.1’lik bir artış kaydetti. Daha yakın zamanlarda ise 1995’ten 2007’e kadar işçi başına 

çıktı artışı yıllık %1.9’a yükseldi ama 2007’den 2014’e kadar yılda sadece % 1.1 oranında 

büyüdü.

Çıktı miktarındaki, özellikle de işçi başına çıktı miktarındaki büyüme oranı, nihai olarak 

bir ülkenin zengin ya da yoksul olmasını belirlediği için, bu büyümeyi neyin belirlediğini 

anlamak makroekonominin en önemli hedeflerinden birisidir. Ne yazık ki, ekonomilerin 

neden büyüdüğünü izah etmek o kadar kolay değil. Neden, mesela, doğal kaynak yoksulu 

olan Japonya ve Kore gibi ülkeler bir iki nesil içinde savaşın mahvettiği ülkeler olmaktan 

çıkıp kendilerini birer sanayi gücü haline getiren büyüme oranları kaydederken, zengin 

Şekil 1.1

ABD Ekonomisinde çıktı, 
1869-2014
Bu grafikte ABD ekonomi-
sinin ürettiği çıktı, 1929-
2014 zaman dilimi için reel 
Gayrisafi yurtiçi hasıla (reel 
GSYH) ve 1929 öncesi dö-
nem için de  reel GSMH cin-
sinden ve her iki durumda 
da mal ve hizmetlerin 2009 
fiyatları baz alınarak ölçül-
mektedir (bkz. Bölüm 2). 
Ekonominin zaman içinde 
kaydettiği güçlü yükseliş 
eğilimi, Büyük Bunalım 
(1929-1940), II. Dünya Sa-
vaşı (1941-1945) ve 1973-
1975, 1981-1982, 1990-
1991, 2001 ve 2007-2009 
durgunluk dönemlerindeki 
sert dalgalanmalar kadar 
dikkat çekicidir. 
Kaynaklar: Reel GSMH için 
Christina D. Romer, ‘The 
Prewar Business Cycle Re-
considered: New Estimates 
of Gross National Produ-
ct, 1869–1908,’ Journal of 
Political Economy, 97, 1 
(February 1989), sf. 22–23; 
1929’dan bu yanaki reel 
GSYH için FRED veri tabanı, 
Federal Reserve Bank of St. 
Louis, research.stlouisfed. 
org/fred2/series/GDPCA. 
Dromer’den alınan veriler 
2009 fiyatlarına göre yeni-
den ölçeklendirilmiştir.
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doğal kaynakları olan kimi Latin Amerika ülkeleri son yıllarda kararsız ya da hatta nega-
tif büyüme oranları kaydetmiştir? Makroekonomistler her ne kadar ekonomik büyüme 
oranını neyin belirdiği sorusuna kusursuz bir yanıt vermekten uzaksa da, ileri sürecek 
bazı fikirleri vardır. Örneğin, bu kitapta da oldukça ayrıntılı bir şekilde tartıştığımız gibi, 
makroekonomistlerin büyük bölümü tasarruf ve yatırım oranlarının büyüme için önemli 
olduğuna inanır. Büyümenin tartışacağımız bir başka kilit belirleyeni, teknolojik değişim 
ve diğer faktörlerin makine ve işçilerin verimlilik artışına katkıda bulunma oranıdır.
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Büyük Bunalım

ORTALAMA İŞGÜCÜ 
VERİMLİLİĞİ

II. Dünya Savaşı

1950’li ve 1960’lı yıllarda 
verimlilik artışı hız kazanıyor

1970’li 
yıllarda verimlilik artışı yavaşlıyor

1990’lı 
yıllar teknoloji patlaması

Konjonktür Dalgalanmaları

ABD’nin Şekil 1.1’deki çıktı hacmi tarihine bakacak olursanız, çıktı hacmi eğrisinin her 

zaman düz bir çizgi izlemediği, inişli çıkışlı bir seyri olduğu dikkatinizi çekecektir. Bunlar-

dan en çarpıcı olanı, Büyük Bunalım ile II. Dünya Savaşı arasındaki dönemi kapsayan 1929 

ve 1945 arasındaki dönemdir. Büyük Bunalım’ın ilk büyük aşamasına damgasını vuran 

1929-1933 ekonomik çöküşü süresince, ABD ekonomisinin üretim hacmi neredeyse %30 

oranında düştü. Birleşik Devletler’in II. Dünya Savaşı’na girdiği ve silah üretimini geniş-

lettiği 1939-1944 döneminde ise üretim hacmi neredeyse ikiye katlandı. ABD’nin üretim 

hacminde1945’ten bu yanaki  hiç bir dalgalanma, 1929-1945 dönemindeki kadar şiddetli 

olmamıştır. Buna karşılık, savaş sonrası dönemde, 1960’lı ve 1990’lı yıllar sırasında olduğu 

gibi alışılmadık bir ekonomik büyüme hızının kaydedildiği dönemler olduğu gibi, üretim 

hacminin bir yıldan diğerine gerçek anlamda düştüğü, 1973-1975, 1981-1982, 1990-1991 

ve 2007-2009 gibi zamanlar olmuştur.

Makroekonomistler ekonomik faaliyetteki  kısa dönemde ama kimi zaman sert daral-

ma ve genişlemeleri tarif etmek için konjonktür dalgalanmaları (business cycle) terimini 

Şekil 1.2

Birleşik Devletler’de or-
talama işgücü verimliliği, 
1900-2014
Ortalama işgücü verimliliği 
(çalışan başına çıktı), za-
man içinde yükselmiş ve II. 
Dünya Savaşı sırasında ar-
tan savaş dönemi çıktısını 
yansıtacak bir şekilde zirve 
yapmıştır. Verimlilikteki bü-
yüme ise 1950’li ve 1960’lı 
yıllarda özellikle güçlüyken, 
1970’li yıllarda yavaşlamış, 
1990’lı yılların ortalarında 
yeniden çıkışa geçmiştir. 
Verimliliğin hesaplanma-
sı için, Şekil 1.1’de olduğu 
gibi çıktı hacmi ölçülür. 
Kaynaklar: 14 ve daha bü-
yük yaştaki 1000 çalışanın 
istihdamı, Historical Statis-
tics of the United States, 
Colonial Times to 1970, sf. 
126; 1948’den bu yana yaşı 
16 ve daha büyük çalışanlar 
için, FRED veri tabanı, Fede-
ral Reserve Bank of
St. Louis, research.stlou-
isfed. org/fred2/series/
CE16OV. Ortalama işgücü 
üretkenliği Şekil 1.1’deki 
çıktı hacmi bölü istihdam-
dır.
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kullanır.2 Bir konjonktür dalgalanmasının, ülke çıktı hacminin düştüğü ya da çok yavaş 

büyüyebildiği dönemdeki iniş evresine, ekonomik durgunluk (recession) adı verilir. Gö-

reli olarak hafif olduklarında bile ekonomik durgunluk dönemleri pek çok insan için zor 

zamanlar anlamına gelir. Ekonomik durgunluklar aynı zamanda başta gelen politik kaygı-

ların da kaynağıdır çünkü aşağı yukarı bütün politikacılar yeniden seçilmek ister ve ülke 

ekonomisinin inişe geçmesindense genişlemesi yeniden seçilme şansının artması de-

mektir. Makroekonomistler konjonktür dalgalanmalarının nedenlerini çözmeye çalışmak 

ve bunlar karşısında ne yapılabileceğine ya da yapılması gerektiğine karar vermek için çok 

çaba sarf etmiştir. Bu kitapta konjonktür dalgalanmalarının bir dizi ayırt edici özelliğini 

tanımlıyor, bu dönemsel dalgalanmalara yönelik izah tarzlarını karşılaştırıyor ve bu tür 

döngülerin seyrini etkileyecek mevcut politika seçeneklerini değerlendiriyoruz.
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1890’lı 
yıllar durgunluğu

Büyük Bunalım

İŞSİZLİK ORANI

II. Dünya Savaşı

1973-1975 
durgunluğu

1981-1982 
durgunluğu

1990-1991 
durgunluğu

2001 
durgunluğu

2007-2009 
durgunluğu

İşsizlik
Ekonomik durgunluğun bir önemli boyutu, genellikle işsizlikle birlikte, yani çalışabi-

lecek durumda olup aktif bir biçimde iş aradığı halde bulamayan insanların miktarındaki 
artışla birlikte ortaya çıkmasıdır. Büyüme ve konjonktür dalgalanmalarıyla birlikte işsizlik 
sorunu da makroekonominin üçüncü temel konusudur.

İşsizliğin en bilinen ölçümü, işsizlik oranıdır; yani, işsiz sayısının toplam işgücü kitle-
sine (çalışan ya da iş arayan insan sayısı) bölünmesi. Şekil 1.3, ABD’de geçen yüz yirmi 
beş yıl boyunca yaşanan işsizlik oranını gösteriyor. En yüksek ve en uzun işsizlik dönemi, 
1930’ların Büyük Bunalım sırasında gerçekleşmiş. 1933’te işsizlik oranı %24.9’du; yani yak-

2  Daha kesin bir tanım Bölüm 8’de verilmektedir. Konjonktürel dalgalanmalar, Noel dönemlerinde yaşanan ekonomik faaliyet 
artışları gibi sadece bir kaç ay süren dalgalanmaları içermez.

Şekil 1.3

ABD İşsizlik oranı, 1890-
2014
Şekilde, işgücü kitlesinin 
(askeri hizmet verenler ha-
riç) 1890’dan bu yana her 
yıl işsiz olan yüzdesini gös-
teriyor. İşsizlik 1890’lardaki 
durgunluk ve 1930’lu yıllar-
da yaşanan Büyük Bunalım 
sırasında zirve yapmakta-
dır. II. Dünya Savaşı’ndan 
bu yana ise en yüksek iş-
sizlik oranı 1981-1982 ile 
2007-2009 durgunlukları 
sırasında yaşandı.
Kaynaklar: 1890-1947 için 
işsizlik oranı (1947’ye kadar 
yaşı 14 ve daha büyük olan 
çalışanlar, 1947’den sonra 
yaşı 16 ve daha büyük olan 
çalışanlar) için, Historical 
Statistics of the United 
States, Colonial Times to 
1970, sf. 135; 1948’den bu 
yana, FRED veri tabanı, 
Federal Reserve Bank of St. 
Louis, research.stlouisfed.
org/fred2/ series/UNRATE.
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laşık dört potansiyel işçiden biri iş bulamıyordu. Bunun tersine, ekonomik faaliyetlerde II. 
Dünya Savaşı sırasında yaşanan muazzam artış, işsizliği önemli oranlarda düşürmüştür. 
1944’te, ekonomik patlamanın zirvesine ulaştığı savaş döneminde, işsizlik oranı %1.2’ydi.

Ekonomik durgunluklar, savaş sonrası dönemde de işsizlikte önemli artışlara yol açtı. 
Örneğin, 1981-1982 durgunluk döneminde, ABD’deki işsizlik oranı %10.8’e, 2007-2009 
ekonomik durgunluğunda ise % 10.0’a ulaştı.3 Buna karşılık ekonomik genişleme dönem-
lerinde bile, Şekil 1.3’te de görebileceğiniz üzere, işsizlik oranı sıfırın bir hayli üzerinde 
kaldı. 2000 yılında, hiç bir durgunluk dönemi olmaksızın geçirilen dokuz yıllık bir ekono-
mik büyümenin ardından, işsizlik oranı hâlâ % 4’tü. Ekonominin bir bütün olarak iyi gittiği 
dönemlerde bile neden işsizlik oranının bir hayli yüksek kalabildiği, makroekonominin bir 
başka önemli sorusudur.
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de�asyon

I. Dünya Savaşı 
en�asyonu 
(1917-1918)

Büyük Bunalım 
de�asyonu 
(1929-1933)

II. Dünya Savaşı
 Sonrası En�asyon TÜKETİCİ FİYAT 

ENDEKSİ

Enflasyon
Çoğu mal ve hizmetin fiyatı zaman içinde yükseliyorsa, ekonominin enflasyon yaşadı-

ğı söylenir. Şekil 1.4, Birleşik Devletler’de son iki yüzyıl boyunca tüketicilerin karşı karşıya 
kaldığı ortalama fiyat seviyesinin bir ölçümünü gösteriyor.4 II. Dünya Savaşı öncesinde 
enflasyonun genellikle sadece savaş dönemlerinde, 1812 Savaşı, İç Savaş ve I. Dünya Sa-
vaşı’nda olduğu gibi, gerçekleşmiş olmasına dikkat ediniz. Bu savaş dönemi enflasyonları-
nı da deflasyon dönemleri, yani mal ve hizmet  fiyatlarındaki düşüşler izliyor. Enflasyon ve 
deflasyon dönemlerinin bu şekilde birbirlerini dengelemelerinin sonucu, fiyat seviyeleri-
nin uzun vadede oldukça sabit kalması olmuştur. Örneğin, I. Dünya Savaşı sonunda (1918) 
fiyatlar 1800 yılındakiyle, yani bir asırdan daha önceki seviyeyle, aşağı yukarı aynıdır.

Birleşik Devletler’deki son önemli deflasyon 1929-1933 dönemi sırasında, Büyük Bu-
nalım’ın ilk evresinde yaşandı. O zamandan bu yana, deflasyonla dengelenmeyen bir enf-

3  1982’nin Kasım ve Aralık aylarında işsizlik oranı %10.8‘di. Tablo 1.3’te grafiği çizilen işsizlik oranı 
yüksek değil, çünkü grafik sadece yıllık veriyi gösteriyor- her bir yılın on iki ayı üzerinden gerçekleşen 
işsizlik oranını- ki bu, 1982’de 9.7 idi.
4  Bölüm 2’de tartışılacak olan bu ölçüme tüketici fiyat endeksi, TÜFE denir. TÜFE, kavramsal olarak, 
tüketici mal ve hizmetlerinden oluşan belli bir sabit set, ya da “sepet”in satın alım maliyetini ölçer. 
Bununla birlikte iki yüzyıl gibi uzun bir dönemin tüketici fiyat endeksini oluşturmak da bazı tavizler 
gerektirir. Örneğin, TÜFE tarafından fiyatlandırılan mal ve hizmet sepetinin içeriği, Tablo 1.4’te gös-
terilen dönemin tümü boyunca tıpa tıp aynı değildir, tüketici mal ve hizmetlerinin farklı zamanlarda 
geçerli farklı karışımlarını yansıtması için dönemsel olarak değişir.

Şekil 1.4

Birleşik Devletler’de tü-
ketici fiyatları, 1800-2014
II. Dünya Savaşı öncesin-
de, tüketicilerin karşılaştı-
ğı ortalama fiyat seviyesi, 
deflasyon (fiyat düşmesi) 
dönemleriyle dengelenen 
enflasyon (fiyat artışları) 
dönemleriyle nispeten düz 
bir çizgi izliyor. Buna karşı-
lık II. Dünya Savaşı’ndan bu 
yana fiyatlar on kattan fazla 
artmıştır. Grafikte ortalama 
fiyat seviyesi tüketici fiyat 
endeksi, yani TÜFE (bkz. 
Bölüm 2) baz alınarak ölçül-
müştür. TÜFE, sabit bir tüke-
tici mal ve hizmetler seti, ya 
da sepeti, maliyetinin baz 
alınan bir yıldaki –bu ör-
nekte 1982-1984- aynı mal 
ve hizmetlere göre maliye-
tini ölçer. Böylece 2014’te 
236.71’lik bir TÜFE, 1982-
1984’te maliyeti $100 olan 
bir tüketici mal ve hizmet 
sepetinin 2014’te $236.71 
olduğu anlamına gelir. 
Kaynaklar: Tüketici fiyat 
endeksi 1800–1946 (1967 
= 100), Historical Statis-
tics of the United States, 
Colonial Times to 1970, sf. 
210–211; 1947’den bu yana 
(1982–1984 = 100), FRED 
veri tabanı, Federal Reserve 
Bank of St. Louis, research.
stlouisfed. org/fred2/se-
ries/CPIAUCSL. 1971 önce-
si veriler 1982–1984 = 100 
baz alınarak ölçülmüştür.
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lasyon, her ne kadar 1990’lı ve 2000’li yıllar boyunca oldukça düşük seyretmiş olsa da, 
normal gidişat haline geldi. Şekil 1.4, tüketici fiyatlarının II. Dünya Savaşı’ndan bu yana 
önemli ölçüde, on misli bir artışla, yükseldiğini gösteriyor.

Ortalama fiyat seviyesinde belli bir dönem, genellikle bir yıllık yüzde cinsinden artışa, 
enflasyon oranı denir. Tüketici fiyatlarındaki enflasyon oranı %10 ise söz gelimi, o zaman 
tüketicilerin satın aldıkları çeşitli maddelerin fiyatları da yıllık %10 artıyor demektir. Enf-
lasyon oranları, yıllık yüzde bir ya da iki oranında düşük enflasyonlu ülkelerden (İsviçre 
mesela), yüzde 1000 ya da daha fazla enflasyon, bir hiperenflasyon ya da aşırı enflasyon 
yaşayan ülkelere kadar (1990’lı yılların başında eski Sovyet cumhuriyetlerinden bazıların-
da olduğu gibi), hem dönemden döneme hem de ülkeden ülkeye çarpıcı değişiklikler 
gösterebilir. Enflasyon oranı, fiyatların günlük ya da saatlik bazda değiştiği had safhada 
yüksek seviyelere ulaştığında, ekonomi de kötü işleme eğilimindedir. Yüksek enflasyon 
aynı zamanda paranın alım gücünün hızlı bir aşınmaya uğraması anlamına da gelir. Bu 
durum da insanları daha paraları ellerine geçer geçmez harcamak için didinmeye zorlar.
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İTHALAT

İHRACAT

I. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı

1980’li 1990’lı ve 2000’li 
yıllar ticaret açıkları

Şekil 1.5

ABD ihracat ve ithalatı, 
1869-2014
Grafikte, ABD’nin her iki-
si de toplam çıktının bir 
yüzdesi olarak ifade edilen 
ihracat (siyah) ve ithalatı 
(kırmızı) gösteriliyor. İhra-
cat ve ithalatın her yıl birbi-
rine eşit olması gerekmez: 
ABD’de ihracat yirminci 
yüzyılın büyük bir bölü-
münde ithalatı aşmıştır. 
Buna karşılık 1980’li, 1990’lı 
ve 2000’li yıllarda ihracat, it-
halattan daha küçüktür.
Kaynaklar: Mal ve hizmet 
ithalat ve ihracatı 1869–
1959, Historical Statistics of 
the United States, Colonial 
Times to 1970, sf. 864–865; 
1960’dan bu yana, Inter-
national Transactions Ac-
counts, U.S. Bureau of Eco-
nomic Analysis, bea.gov/
iTablo/index_ita.cfm, Tablo 
1.1; nominal çıktı 1869–
1928,  Christina
D. Romer, ‘The Prewar 
Business Cycle Reconsi-
dered: New Estimates of 
Gross National Product, 
1869–1908,’ Journal of Po-
litical Economy, 97, 1 (Feb-
ruary 1989), sf. 22–23; 1929 
sonrası,  FRED veri tabanı, 
GDPA serileri.
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Uluslararası Ekonomi 
Bugün bütün büyük ekonomiler birer açık ekonomidir, yani diğer ülke ekonomileriyle 

geniş çaplı ticari ve mali ilişkileri vardır. (Bunun aksine, kapalı bir ekonominin dünyanın 
geri kalanıyla ekonomik anlamda bir karşılıklı ilişkisi yoktur.) Makroekonomistler, ülke 
ekonomileri arasındaki bağlantıları daha iyi anlayabilmek için uluslararası ticaret ve kre-
di temini modelleri üzerine çalışır. Örneğin, makroekonominin önemli konularından biri, 
uluslararası ticaret ve kredi temini ilişkilerinin konjonktürel dalgalanmaların ülkeden ülke-
ye taşınmasına nasıl katkıda bulunabileceğidir.

Uluslararası etmenlerin merkezi önem kazandığı bir başka sorunda ticari dengesizlik-
lerdir. Şekil 1.5, Birleşik Devletler’ce ithalat ve ihracatı yapılan mal ve hizmetlerin tarihsel 
seyrini gösteriyor. Birleşik Devletler yurt dışında üretilmiş mal ve hizmetleri ithal eder ve 
bunlar Birleşik Devletler’de yaşayan insanlar tarafından satın alınır; ABD, Birleşik Devlet-
ler’de üretilmiş mal ve hizmetleri ihraç eder ve diğer ülkelerdeki insanlara satar. Ulusla-
rarası ticaretin göreli önemine dair bir fikir vermek için Şekil 1.5, ithalat ve ihracatı ABD 
toplam çıktı hacminin bir yüzdesi olarak ifade etmiştir. Bugün gerek ithalat ve gerekse 
ihracat, ABD çıktı hacminin 1950’li ve 1960’lı yıllarda olduğundan daha büyük kısmına 
denk düşmektedir ve bu hem ticaretin Büyük Bunalım ve II. Dünya Savaşı kesintilerinin ar-
dından canlanmasını, hem de ülkeler arasında daha geniş bir ekonomide karşılıklı bağım-
lılığa doğru bir eğilimi yansıtır. Bununla birlikte, ihracat ve ithalatın daha bir yüzyıl önce-
sinden ekonominin toplam büyüklüğüne göre önem kazanmış olması da dikkat çekiyor.

Şekil 1.5, ithalat ve ihracatın her yıl birbirine eşit olmak zorunda olmadığını gösteriyor. 
Örneğin I. ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’de ihracat ithalatı geride bırakmıştır. Çünkü 
ekonomisi savaştan büyük zarar görmüş ülkelere çok büyük miktarlarda malzeme gön-
derilmiştir. İhracat ithalatı aştığında, bir ticaret fazlası ortaya çıkar. Buna karşılık 1980’li 
yıllarda ABD ihracatı ithalatına göre sert bir biçimde düşmüş ve bu durum 1990’lı ve 
2000’li yıllarda devam ederek, Şekil 1.5’te de görebileceğiniz gibi 2010’lara kadar sürmüş-
tür. İthalatın ihracata göre son yıllarda verdiği bu fazla, yani ticaret açığı, hem ekonomi 
politikayı belirleyenlerin hem de medyanın yoğun ilgi odağı oldu. Bu ticari dengesizliğe 
ne yol açar? Bu durum ABD ekonomisi için mi yoksa ticaret ortaklarının ekonomisi için mi 
kötüdür? Bunlar makroekonominin yanıtını aradığı sorulardır.

Makroekonomi Politikası
Bir ülkenin ekonomik performansı birçok faktöre bağlıdır; bunlar arasında doğal ve in-

sani kaynaklar, ülkenin sermaye stoku (yapıları, makineleri ve yazılımı ve entelektüel varlığı), 
teknolojisi ve yurttaşları tarafından hem kişisel düzlemde, hem de toplam olarak yapılmış 
ekonomik tercihler sayılabilir. Ekonomik performans üzerinde etkide bulunan bir başka son 
derece önemli faktörse, hükümet tarafından izlenen makroekonomik politikalar kümesidir.

Makroekonomik politikalar ekonominin performansını bir bütün olarak etkiler. İki ana 
makroekonomik politika türü, maliye politikaları ve para politikalarıdır. Maliye politikası 
ülke çapında ya da eyalet ve yerel düzeylerde belirlenir ve hükümet (devlet-kamu) harca-
maları ve vergilendirme konularıyla ilgilidir. Para politikaları ise, ülke para arzının büyüme 
oranının belirler ve merkez bankası olarak bilinen hükümet kurumunun denetimi altın-
dadır. Birleşik Devletler’in merkez bankası, Federal Reserve System, ya da kısaca Fed’dir. 
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Birleşik Devletler’de son yılların başta gelen makroekonomik politika sorunlarından  
biri, maliye politikasının yetki alanı olmuştur. 1990’lı yılların sonlarında geniş federal büt-
çe fazlaları ortaya çıkmış ama bu, 2001’den 2008’e kadar gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) 
ortalama %2’si oranında, 2009’dan 2011’e kadarsa GSYH’nin % 8’ini aşan oranlarda büyük 
federal bütçe açıklarına yol açmıştır. Federal bütçenin son zamanlardaki durumu, federal 
hükümetin son 145 yıllık  harcama ve vergi gelirleri üzerine veriler sunan Şekil 1.6’da uzun 
dönem perspektifi içinde gösteriliyor.5 Yine, bir bütün olarak ekonomi içindeki göreli 
önemleri görülebilsin diye, harcamalar, toplanan vergiler ve bütçe açık ve fazlaları toplam 
çıktı hacminin yüzdeleri olarak ifade ediliyor.
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KAMU
HARCAMALARI

VERGİLER

I. Dünya Savaşı

Büyük 
Bunalım

II. Dünya Savaşı

1980’li yıllarla 1990’lı 
yılların başı ve ortasındaki 

federal hükümet 
bütçe açıkları

1998-2001 federal 
hükümet bütçe fazlaları

2000’li yıllarla 2010’lu 
yıllardaki federal 

hükümet bütçe açıkları

Şekil 1.6’da dikkat çeken iki belirgin özellik, kamu harcama ve bütçe açıklarında I. ve II. 

Dünya Savaşlarındaki askeri yığılmadan kaynaklanan zirvelerdir. II. Dünya Savaşı sırasın-

daki en yüksek noktasında federal hükümet harcamaları toplam çıktı hacminin % 43’ünü 

aşmış bulunuyordu. 1930’lu yılların Büyük Bunalım’ı sırasında da, hükümet, kendisi tara-

fından finanse edilen iş programları gibi, ekonomiye yardımcı olmak üzere tasarlanmış 

çeşitli programlara yaptığı harcamaları artırdığı için önemli bütçe açıkları oluştu. II. Dünya 

Savaşı’ndan bu yana kamu sektörünün hacmindeki büyüme de açık seçik görülebiliyor; 

Kamu harcamaları ve vergi gelirlerinin ulusal çıktı hacmi karşısında 1940 civarlarında kay-

dettiği büyük yükselişte yansıyan artışa olduğu kadar, her iki değişkende birden o zaman-

dan bu yana kaydedilen hafif yükselme trendine de yansıyan bir büyümedir.*

1980’li yıllarla 1990’lı yılların başında ve ortasında yaşanan geniş çaplı ve ısrarlı 

federal bütçe açıkları ise, barış ve göreli refah dönemi sırasında meydana gelmiş olmaları 

açısından tarihsel olarak sıra dışı durumlardı. 1980’li yıllarda geniş çaplı federal bütçe 

açıklarının ortaya çıkışı, geniş çaplı ticaret açıklarının ortaya çıkışına denk düştü (Bkz. Şekil 

5  Kamu harcamaları hükümetin mal ve hizmet satın alımlarını, askeri silah alımları, memurların 
maaşları gibi ve bireylere ödediği Sosyal Güvenlik Ödemelerini kapsar. 
*    ABD’ de federal bir devlettir. Eyaletlerden (state) oluşur. Biz çeviride federal (government) hükümet 
için Kamu-devleti kullandık. Türkiye’de devlet harcamaları yerine kamu kavramı kullanıldığı için her 
iki kavramda  çeviride yer almıştır. (Çeviri Editörü Notu)

Şekil 1.6

ABD federal hükümetinin 
harcamaları ve topladığı 
vergiler, 1869-2014
ABD federal hükümetinin 
harcamaları   ve topladığı 
vergiler   toplam çıktının bir 
yüzdesi olarak gösterilmek-
tedir. Ekonomide devlet 
sektörünün payı II. Dünya 
Savaşı’ndan bu yana büyü-
müştür. Büyük çaplı bütçe 
açıkları ise iki dünya savaşı, 
Büyük Bunalım ve 1970’li 
yıllardan bu zamana kadar 
geçen dönemin büyük bö-
lümünde, devletin büyük 
bütçe fazlaları verdiği 1998-
2001 dönemi haricinde, 
meydana gelmiştir.
Kaynaklar: 1869–1929 dö-
nemindeki federal harcama 
ve gelirler için, Historical 
Statistics of the United Sta-
tes, Colonial Times to 1970, 
sf. 1104; nominal üretim, 
1869–1929 Şekil 1.5’le aynı 
kaynaktan; üretimin yüzde-
si cinsinden Federal harca-
ma ve gelirler 1930–2014 
için Historical Tablos, Bud-
get of the U.S. Government, 
Tablo 1.2.
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1.5). Gerçekten de, federal bütçe açığıyla ticaret açığı 'ikiz açıklar' diye adlandırılmıştı. 

Bunlar birbiriyle ilişkili açıklar mıdır? Eğer öyleyse, bu konuda ne yapılabilir? Bunlar da 

makroekonominin alanına giren sorulardır.

Hükümetin bütçe açığı ile ticari dengesizlik arasındaki bu olası ilişki, makroekonomi-

nin önemli özelliklerinden birini gösterir: Makroekonomik konu ve sorunlar genellikle 

birbiriyle bağlantılıdır. Bu nedenle, örneğin hükümet bütçe açıklarının sonuçları gibi, tek 

bir makroekonomik sorunu genel olarak yalıtılmış haliyle incelemek yeterli olmaz. Tek bir 

sektör ya da piyasa içindeki değişikliklerin bütün ekonominin seyrini etkileyebileceğinin 

farkında olan makroekonomistler, bunun yerine genellikle ekonomiyi toplulaştırılmış bir 

sistem olarak inceler.

Toplulaştırma Yaklaşımı

Makroekonomi, ekonomi alanının iki geniş sahasından biridir; diğeri mikroekonomi-

dir. Makroekonomi ve mikroekonomi pek çok ortak ekonomi düşüncesi ve yönetimini 

paylaşır; aralarındaki fark, ekonominin incelenme düzlemidir. Mikroekonomistler, her biri 

ülke ekonomisi üzerinde bir etkide bulunamayacak kadar küçük birimler, bireysel tüketi-

ciler, çalışanlar ve firmalar üzerine odaklanır. Makroekonomistler ise ekonomide yer alan 

birçok farklı türden mal, firma ve piyasa arasındaki ince ayrım çizgilerini görmezden gelir 

ve bunun yerine toplamlar üzerine yoğunlaşır. Örneğin, makroekonomistler çalışmaların-

da tüketicilerin Microsoft Xbox mı, yoksa Sony Playstation mı, kırmızı et mi, yoksa tavuk 

eti mi, Pepsi mi yoksa Coca Cola mı satın aldıklarıyla ilgilenmez. Bunun yerine, tüketicile-

rin bütün mal ve hizmetlere yaptıkları harcamaları birbirine ekleyerek toplam tüketim adı 

verilen bir genel tutara ulaşırlar. Tek tek ekonomik değişkenlerin ekonomi ölçeğinde top-

lamlar elde etmek üzere bir araya getirilmesi sürecine toplulaştırma yaklaşımı adı verilir. 

Toplulaştırma yaklaşımının kullanılması ve toplam tüketim, toplam yatırım ve toplam çıktı 

gibi toplulaştırılmış nicelikler üzerine vurgu, makroekonomiyi mikroekonomiden ayıran 

başlıca faktörlerdir. 

Makroekonomistler becerilerini nasıl kullanır ve topladıkları onca veri ve geliştirdikleri ku-

ramlarla ne yaparlar? Makroekonomistler ekonomi eğitimi verme dışında, hükümetler, kâr 

amacı gütmeyen kuruluşlar ve özel sektör için öngörü, makroekonomik analiz, temel araştır-

malar ve veri geliştirmenin dahil olduğu geniş bir yelpazeye yayılan faaliyetler yürütürler. 

Makroekonomik Öngörü

Pek çok insan, ekonomistlerin zamanlarının büyük bir bölümünü ekonominin 

performansının öngörme çabasına harcadığına inanır. Aslında, göreli olarak az sayıda 

öngörü uzmanı bir kenara bırakılırsa, öngörü makroekonomistlerin işleri arasında küçük 

bir yer kaplar. Makroekonomistlerin öngörü üzerinde durmama nedenlerinden birisi, 

bir bütün olarak bu işte pek de o kadar iyi olmamalarıdır! Öngörü sadece ekonominin 

1.2 Makroekonomist Ne İş Yapar?

Makroekonomistlerin 
faaliyet ve 
hedeflerinin 
tanımlanması


