MAKROİKTİSAT (İKT209)
Ders 6: IS-LM
Prof. Dr. Ferda HALICIOĞLU
İktisat Bölümü
Siyasal Bilgiler Fakültesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

1

Derste İncelenen Konular

Mal piyasasında denge: IS eğrisi
Para piyasasında denge: LM eğrisi
Mal ve para piyasalarında eşanlı denge
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Mal ve para piyasaları arasındaki etkileşim
Daha önce basit Keynesyen milli gelir belirme
modelinde, kapalı bir ekonomide fiyatların ve faiz
oranlarının sabit olduğu varsayılmıştı.
Bu varsayımlardan faiz oranlarının sabit olduğu
varsayımı esnetildiği durumda, mal ve para piyasaları
arasındaki etkileşim analiz edilecektir.
Planlanan yatırım ile nominal faiz arasında ters yönlü
bir ilişki vardır.
−

I = f ( i ) ⇒ I = I 0 − bi
Bu nedenle AE=C+I+G yada Y=C+I+G durumunda

i ↑⇒ (C + I + G) ↓⇒ Y ↓
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Mal ve para piyasaları arasındaki etkileşim
Yukardaki ilişkinin anlamı şudur: nominal faiz oranı
değiştiğinde, diğer değişkenler sabit iken, yatırım düzeyi
değişecektir. Bu durumda da planlanan harcama değişecek,
dolayısıyla denge gelir düzeyi değişecektir.
Örneğin (i) arttığında, AE azalacak ve sonuçta Y ‘de
azalacaktır.
Bunun anlamı faiz oranı bilinmeden denge gelir düzeyi
belirlenemez.
Diğer yandan Keynesyen analizde , nominal faiz oranı reel
para talebi (L) reel para arzına (M/P) eşit olduğu noktada
belirlenir.

M 
L = ⇒i
P
Burada M para arzı, P ise fiyatlar genel düzeyidir.
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Mal ve para piyasaları arasındaki etkileşim
Ayrıca reel para talebi L ile milli gelir (Y) arasında
doğrusal fakat nominal faizler arasında da ters yönlü
bir ilişki vardır:
+

−

L = f (Y , i ) = ( M / P) ⇒ i
Örneğin faiz oranı arttığında diğer değişkenler sabit
iken reel para talebi düşer dolayısıyla reel para arzı
azalır.
J. Hikcs (1939), Keynesin (1936) yılında yazdığı general
theory of employment isimli kitabından sonra
geliştirdiği IS-LM modelinde gelir ve nominal faiz
oranları arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir.
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IS Eğrisinin Türetilmesi
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IS eğrisinin türetilmesi
Şeklin (a) panelinde AE=Y planlanan harcama ve gelir dengesi
belirlenmektedir. Denge ilk olarak E1 noktasında
sağlanmaktadır. Y1 gelir düzeyindeki planlanan harcama (talep)
(Ao1+C+I1+G)dir. Bu noktada nominal faiz oranı is (i1)dir.
(b) panelinde nominal faizler ile gelirler arasındaki ilişki
kurulmaktadır. (b) panelinde ilk denge gelir noktası E1’in
izdüşümü, E1’dir. Bu nokta IS’in ilk noktasıdır.
Birinci Adım: Merkez bankası para arzını artırarak faiz
oranlarını düşürebilir. Yani (i2 <i1). İkinci adım bu durumda
uyarılmış yatırımlar artacağı (I2>I1) için AE1 doğrusu AE2’ye
yükselir. Üçüncü adım bu durum ise denge gelir düzeyini
Y1’den Y2’ye yükseltecektir. Yeni denge gelir düzeyi E2’de
oluşacaktır.
Dördüncü adım: mal piyasasının E2’deki izdüşümü (b)
panelinde E2 olacaktır. (b) panelindeki E1 ve E2 noktalarının
birleşimi ise IS doğrusunu oluşturur.
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IS Denklemi
IS denklemini aşağıdaki şekilde türetmek de mümkündür:

AE = C + I + G
AE = c0 + c(Y − T ) + ( I 0 − bi) + G
AE = c0 + cY − c(T0 + tY ) + ( I 0 − bi) + G
AE = A0 − bi + c(1 − t )Y

( A0 = c0 − cT0 + I 0 + G

G = G0 )

Y = AE
A0 − bi
Y=
⇒ IS denklemi
1 − c(1 − t )
Y = kE ( A0 − bi)
kE = 1 /(1 − c(1 − t )
1
A0
Y
i= −
⇒ IS denklemi egim =
b kE xb
kE xb
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IS Eğrisi’nin Eğiminin Duyarlılığı
IS eğrisi alternatif faiz oranları ile denge gelir (Y=AE)
arasındaki ilişkinin geometrik gösterimidir.
Yatırım ile faiz oranı arasındaki ters yönlü ilişki nedeniyle
IS eğrisinin eğimi negatifdir.
IS eğrisi faize duyarlıdır. Bu nedenle yatırımın faize olan
duyarlılığı (b katsayısı) ile ölçülür. Faizler düşerse
yatırımlar artar ve toplam harcama/gelir düzeyi yükselir.
IS eğrisi harcama çarpanına (ke) duyarlıdır. Bu nedenle
(ke) arttıkça yatırımın harcama/hasıla düzeyide artar.
IS eğrisi marjinal tüketim (c) ve vergi (t) oranlarına da
duyarlıdır: (c) arttıkça IS eğrisinin eğimi artar (t) düştükçe
IS eğrisinin eğimi yükselir.
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IS Eğrisinde Kaymalar
IS eğrisindeki sağa ve sola kaymaların yarattığı gelir
değişimleri, otonom harcamalardaki değişimin harcama
çarpanının (ke) çarpımı kadar olur.
AE = A0 − bi + c(1 − t )Y
( A0 = c0 − cT0 + I 0 + G G = G0 )

Y = AE
A0 − bi
Y=
⇒ IS denklemi
1 − c(1 − t )
Y = kE ( A0 − bi)
kE = 1 /(1 − c(1 − t )
Faiz oranı sabit iken, Ao’daki değişmenin IS eğrisinde
oluşturduğu kaymanın Y üzerinde yarattığı değişmenin
miktarı aşağıdaki formül ile ölçülür:
∆Y = kE ∆A0
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IS Eğrisinin Kayması: Örnek
Faiz oranları sabit iken, otonom vergilerin artması
sonucu (To: otonom vergi miktarı) IS eğrisi aşağıdaki
gibi sola kayar. Bunun sonucunda Y daralır.
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IS eğrisi ve Mal Piyasasında dengesizlik
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IS eğrisi ve Mal piyasasında dengesizlik
IS eğrisinin solunda talep fazlası sağında ise arz fazlası
oluşur.
Panel (b)’de E1 denge noktasındaki hasıla düzeyi Y1 ve faiz
oranı (i1)dir. Fakat E3 dengesizlik noktasında toplam
harcama/talep toplam hasıladan fazladır, (E3E2 =EDG
(excess demand of goods). Bu durumun (a) panelindeki
karşılığı (E3E1) mesafesidir. Dengesizlik Y1’den Y2’ye
geçerek giderilir.
Panel (b)’de E2 denge noktasında Y2 hasıla düzeyi ve (i2)
faiz oranı oluşmuştur. Fakat E4 noktası dengesizliktir. Bu
noktada E4E1=ESG (excess supply of goods) kadar bir arz
fazlası vardır. Bu arz fazlasının (a) panelindeki karşılığı ise
E2E4 mesafesidir. Dengesizliğin giderilmesi Y2’den Y1’e
geçiş ile mümkün olur.
13

Para Piyasasında Denge: LM Eğrisi
Tasarrufların bir bölümü mali servet (nakit para +
vadeli ve vadesiz mevduat, tahvil) olarak tutulur. Nakit
para talebi genellikle kısa vadeli(günlük/haftalık/aylık)
iktisadi işlemler için (alışveriş gibi) kullanıldığından
faize duyarsızdır.
Vadesiz mevduatın faiz getirisi yoktur. Buna karşın
vadeli mevduat ve tahvil faize duyarlıdır. Alışveriş
düzeyinin artması ile reel para talebi (L) de artacaktır.
+

L = f (Y )
Paranın fırsat maliyetini gösteren faiz (i) ile reel para
talebi arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Faiz oranları
artınca reel para talebi düşer.
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Para piyasasında denge: LM eğrisi
Reel para talebini gelir ve faiz oranlarını dikkate alarak
yazarsak:
+ −

L = f (Y , i )
L = L0 + kY − hi (0〈 k 〈1, h〉 0)

Burada L0 otonom para talebi miktarını göstermekte,
(k) para talebinin gelire (hasılaya) olan duyarlılığını,
(h) ise para talebinin faize olan duyarlılığını gösteren
katsayılardır.
Reel para talebi ve reel para arzını (M/P) dengeye
getiren değişken ise nominal faiz oranlarıdır.
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Para talebi ve arzı
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Para talebi ve arzı
Reel para talebi (L) ve reel para arzı (M/P) doğrularının
kesiştiği E1 noktasında para piyasasında denge faiz oranı
(i1) oluşur. Bu noktanın sağında veya solunda ise para
piyasasında dengesizlik oluşur.
Örneğin E2 noktasını alalım. Bu noktada para arzı para
talebinden FE2 kadar fazladır. Para arzındaki bu aşırılık
nedeniyle faiz oranı düşer ve denge yeniden E1’de kurulur.
E3’ noktasında para talebi para arzından yüksektir. Aşırı
para talebi miktarı E3G kadardır. Bunun sonucunda piyasa
faiz oranları yükselir ve denge yeniden E1 noktasında
kurulur.
Bu analizlder dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta
ise para arzı merkez bankasının kontrolünde olduğu için
faiz oranı eksenine paraleldir.
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LM eğrisinin türetilmesi
LM eğrisi piyasa faiz oranları ile hasıla (gelir) arasındaki
ilişkinin geometrik gösterimidir. Bu eğri aşağıdaki şekilde
(b)
türetilir: (a)
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LM eğrisinin türetilmesi
LM eğrisinin türetilmesinde (a) panelinde yer alan E1 denge
noktası başlangıç olarak seçilir. Bu denge noktasında (i1) faiz
oranında reel para talebi, reel para arzına eşittir ve bu noktanın
belirttiği gelir düzeyi ise Y1’dir. Bu noktanın (b) panelindeki
karşılığı ise E1 noktası olup bu noktada Y1 ile (i1)
belirlenmektedir.
Birinci adım, (b) panelinde milli gelirin Y1 den Y2’ye çıktığını
varsayalım. İkinci adım, artan gelir nedeniyle (a) panelinde reel
para talebi artacak ve reel para talebi sağa kayacaktır. Üçüncü
adım. Reel para talebini artması nedeniyle, nominal faizler
artacaktır. Dördüncü adım, yükselen faiz nedeniyle, (a)
panelinde E2 noktasının karşılığı yine E2 olacaktır. Bunun
anlamı gelir Y1’den Y2’ye yükseldiği için reel para talebi E1’den
E2’ye yükselmiştir. Bu noktada faiz E1 noktasına göre daha
yüksektir. E2’noktasının panel (b)deki karşılığı ise E2 olup, bu
noktanın belirttiği nominal faiz oranı (i2), gelir ise Y2’dir. E1E2
ise LM doğrusunu oluşturur.
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LM denklemi
LM doğrusunun denklemi aşağıdaki şekilde yazılabilir:
+ −

L = f (Y , i )
L = kY − hi

(0 < k < 1, h > 0, L0 = 0)

M / P = kY − hi
Y = (( M / P) + hi )) / k ⇒ LM
i = (k / h)Y − (1 / h)( M / P) ⇒ LM
k
LM Egim =
h
LM eğrisi pozitif eğimlidir bunun nedeni para talebi
ile gelir arasında pozitif, faiz oranı ile para talebi
arasında negatif ilişki olmasıdır.
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LM Eğrisinin eğimi
LM eğrisinin eğimini (k/h) belirleyen iki temel
parametre vardır.
Para talebinin gelire duyarlılığını belirleyen (k) ve para
talebinin faize olan duyarlılığını belirleyen (h)
katsayılarıdır.
(k) katsayısı artınca eğim yükselir, (h) katsayısı
düştükçe LM daha dik hale gelir.
Yada (k/h) katsayısı değeri arttıkça, LM’in eğimi artar
ve LM daha dik hale gelir.
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LM eğrisinde kaymalar
IS eğrisinde kaymalar (A0) otonom harcama
değişkenlerinden birine bağlı olarak gerçekleşmesine
karşın, LM eğrisindeki kaymanın tek nedeni reel para
arzındaki (M/P) değişmedir.
LM eğrisinde reel para arzındaki değişmeye bağlı
olarak oluşan kaymanın nominal faiz oranları
üzerinde yarattığı değişim aşağıdaki formül ile
hesaplanır:
 k   1  M 
i =  Y −   
 h   h  P 
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LM eğrisindeki kaymalar
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LM eğrisindeki kayma
LM eğrisindeki kayma için başlangıç durumunda, (a)
panelinde (M1/P) reel para arzı düzeyi L1 reel para
talebini E1 noktasında kesmekte ve bu noktada denge
oluşmaktadır. E1’in (b) panelindeki karşılığında ise (i1)
faiz oranındaki gelir düzeyi Y1’dir.
Birinci adım, fiyatlar genel düzeyi (P) sabit iken
merkez bankasının para arzını M1’den M2’ye
yükseltmesi durumunda, (M2/P) oluşur . İkinci adım,
nominal faiz (i1)’den (i2)’ye düşer, yeni denge E2
noktasında oluşur. Üçüncü adım, E2’nin panel (b)
deki karşılığı ise E2 ise E1’den E2’ye düşüş veya LM1’in
LM2’ye kayması demektir. LM sağa doğru kaymıştır
fakat gelir düzeyinde bir değişiklik olmamıştır.
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LM eğrisinin kayması
LM eğrisinin sağa kayarak faiz oranlarında bir düşüş
gerçekleştirmesine karşın, gelir düzeyinin
değişmemesinin nedeni: E1E3 kadar oluşan para arzı
fazlasından kurtulmak için kişilerin ve firmaların
tahvil satın almak istemeleri ve tahvil talep fazlasının
oluşmasıdır.
Bu nedenle tahvil fiyatları yükselirken faiz oranları
düşmektedir. Fakat gelir düzeyinde bir değişiklik
olmamaktadır.

25

LM eğrisindeki kayma
Reel para arzındaki değişme sonucu LM eğrisinin sağa
ve sola ne kadar kayacağının miktarı LM denkleminde
faiz oranı (i) yerine hasıla düzeyi (Y) konarak da
bulunabilinir:
L = kY − hi ⇒ M / P = kY − hi
Y = (1 / k )(M / P) + (h / k ) i
 1  ∆M 
∆Y =  
 + (h / k )i
 k  ∆P 

Faiz oranı sabit iken Y’deki artış miktarı:
 1  ∆M  olur.
∆Y =  

 k  ∆P 
Bu durumu aşağıdaki şekil ile göstermek mümkündür.
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LM eğrisinin kayması
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LM piyasasındaki dengesizlikler
LM eğrisinin üzerindeki tüm noktalar alternatif faiz
oranları ile hasıla (gelir) düzeyi arasındaki dengeyi
vermesine karşın, bu eğrinin sağındaki noktalarda
para talebi fazlası (EDM= excess demand of money)
ve solundaki noktalarda para arzı fazlası (ESM= excess
supply of money) şeklinde görülen dengesizlikler
oluşur.
Bu dengesizlikler faiz oranlarındaki değişmeler ile
giderilir.
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LM piyasasındaki dengesizlikler
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LM piyasasındaki dengesizlikler
Panel (b) E1 denge noktasında reel para arzı reel para
talebine eşittir. Bu durumda Y1 hasıla (i1) faiz oranı ile elde
edilmektedir.
Para Talebi Fazlası
E4 noktası E1’e göre bir dengesizlik noktası olur. E1E4
mesafesi kadar bir para talebi fazlası EDM= Excess
Demand of Money) ve tahvil arz fazlası oluşur. Bu
durumda faizler i1’den i2’ye yükselir. Yeni denge noktası E2
olur.
Para arzı fazlası
Faiz oranlarının (i2) olduğu noktada E2 denge noktasında
para arzı para talebine eşittir. Buna karşın E3 ise yine bir
dengesizlik noktasıdır. E3E2 mesafesi kadar bir (Reel para
arzı fazlası=ESM= Excess Suppy of Money ve tahvil talep
fazlası) oluşur. Bu nedenle faiz oranı düşer (i2 den i1’e),
faiz düşmesi sonucu yeni denge noktası E3 yerine E1 olur.
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Mal ve para piyasalarında eş anlı denge
IS ve LM eğrileri kullanılarak mal ve para piyasalarında
eşanlı denge analizleri yapılabilir.
Böylece hem mal hemde para piyasasındaki ortak faiz
oranı ve ona tekabül eden hasıla (gelir) düzeyi
bulunabilir.
Ayrıca mal ve para piyasalarında oluşabilecek
dengesizliklerin hangi tür para ve maliye politikaları
ile giderebileceğini analiz etmek mümkün olur.
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Mal ve para piyasalarında eşanlı denge
Mal ve para piyasalarında eşanlı dengeyi sağlayan Y
gelir düzeyi ile nominal faiz oranı (i) ise aşağıdaki
formüller ile bulunur:
Y = kE ( A0 − bi) ⇒ IS
i = (k / h)Y − (1 / h)(M / P) ⇒ LM
IS = LM
kE ( A0 − bi) = (k / h)Y − (1 / h)(M / P)
kE A0 − kEbi = (k / h)Y − (1 / h)(M / P)
i = (k / h){kE A0 − kEb[(k / h)Y − (1 / h)(M / P)]} − (1 / h)(M / P)
Y = kE A0 − kEb[(k / h)Y − (1 / h)(M / P)]
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Mal ve para piyasalarında eşanlı denge
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Mal ve Para piyasalarında dengesizlik
Mal ve para piyasalarında dengesizlik için dört farklı bölge
vardır. Denge E noktasına göre:
1. bölge E’nin sağı: mal piyasasında arz fazlası (ESG) para
piyasasında talep fazlası (EDM) vardır. Bu durumda Y
azalır, (i) artar.
2. bölge E’nin üstü: mal piyasasında arz fazlası para
piyasasında para arzı fazlası (ESM) vardır. Bu durumda
hem Y hem de (i) azalır.
3. bölge E’nin solu: mal piyasasında talep fazlası (EDG)
para piyasasında arz fazlası vardır. Bu durumda Y artar, (i)
azalır.
4. bölge E’nin altı: mal piyasasında talep fazlası ve para
piyasasında para talep fazlası vardır. Bu durumda hem Y
hemde (i) yükselir.
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Mal ve Para piyasalarında dengesizlik
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Mal ve Para piyasalarında eşanlı dengenin sağlanması
Para piyasasının daima denge de olduğu varsayılır.
Bunun anlamı para piyasındaki dengesizlikler, para
piyasasında tahvil alım veya satımı ile hızla giderilir.
Örneğin E3’de (L=M/P) fakat bu nokta IS eğrisinin
sağında kaldığı için, mal piyasasında bir arz fazlası
oluşur (Y>AE). Bu dengesizlik durumu hasıla-faiz
oranının düşmesiyle giderilir.
Benzer şekilde para piyasasında denge var iken, IS
eğrisinin solunda bir noktada (örneğin E2 noktasında)
mal piyasasında talep fazlası oluşursa (AE>Y), bu
dengesizlik hasıla-faiz oranının yükselmesiyle sağlanır
ve eşanlı dengeye ulaşılır.
36

Mal ve Para piyasalarında eşanlı dengenin sağlanması
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