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Abstract
The sole purpose of governments is to increase the level of well being (i.e., standards of
living) of its citizens. To reach this purpose it is necessary to maintain a sustainable income
increase that promotes higher purchasing power for the society, lower unemployment down to
minimum level by increasing the volume of employment, obtain price stability by decreasing
inflation rate, keep financial markets like banking, interest rates, exchange rates and credit
issues at an anticipated level (maintaining financial markets), manage the balance of payments
steadily, and finally maintain a just resource allocation and income distribution in the society.
To reach these macroeconomic purposes, the country has to maintain energy supply security
that it needs, and keep energy prices (costs) at an anticipated level as soon as possible. In fact,
almost all the prosperous developing countries have ensured their energy supply. Therefore,
for the developing countries like Turkey it is inevitable to control energy costs as much as
possible to make economic stability sustainable and to implement the purpose of welfare
society. The purpose of study is to analyse the relationship between energy costs/prices and
the mentioned everyone of macroeconomic performances for Turkey and the global economy
overall.
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Makro Ekonomik İstikrar ve Enerji Maliyetleri

Özet
Hükümetlerin yegâne hedefi, vatandaşlarının güven içerisinde refah seviyesini (yani, yaşam
standardını) yükseltmektir. Bu amaca ulaşabilmek için, o toplumun satın alma gücünü
artıracak sürdürülebilir bir gelir artışı, istihdam hacminin artırılmasıyla işsizliğin asgari
seviyeye çekilmesi, enflasyonun düşürülmesiyle fiyat istikrarının sağlanması, bankacılık, faiz
oranları, döviz kuru ve kredi meseleleri başta olmak üzere finansal piyasaların öngörülebilir
vaziyette tutulması (finansal istikrarın sağlanması), ülkenin dış alem ile olan ekonomik
ilişkileri neticesinde yükümlülükleri ile alacaklarının dengeli bir şekilde yürütülmesi ve son
olarak, ülkenin iktisadi kaynaklarının ve oluşan gelirin toplumda adilane bir şekilde
dağılımının temin edilmesi gerekir. Söz konusu makro ekonomik hedeflere ulaşabilmek için
ise, ülkenin muhakkak surette ihtiyaç duyduğu enerjinin arz güvenliğini sağlayabilmesi, enerji
fiyatlarını (maliyetlerini) mümkün olduğunca öngörülebilir seviyede tutmasıyla mümkün
olacaktır. Nitekim, yukarıda sıralanan makro ekonomik hedeflere büyük ölçüde ulaşmış, refah
seviyesi yüksek gelişmiş ülkelerin hemen tamamı enerji arz güvenliklerini büyük ölçüde
teminat altına almışlardır. Dolayısıyla, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için de, ekonomik
istikrarın sürdürülebilir hale gelmesi ve müreffeh toplum hedefinin hayata geçirilebilmesi
için, enerji maliyetlerinin daha kontrol edilebilir hale gelmesi kaçınılmazdır. Çalışmanın
amacı, enerji maliyetleri/fiyatları ile yukarıda bahsedilen makro ekonomik performans
unsurlarının her biri arasındaki ilişkiyi Türkiye ve bir bütün olarak küresel ekonomi üzerinden
analiz etmektir.
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