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Öz
İşsizlik en temel ekonomik sorunlarının başında gelmektedir. Bazı Post Keynesyen iktisatçılar bu soruna çare
olarak “Devletin Nihai İşveren Olma” (Employer of Last Resort) (ELR) politikasını önermişlerdir. H. Minsky (1986)
ve L. R. Wray’in (1997;1998) çalışmalarına dayanan Devletin Nihai İşveren Olma politikası, enflasyonist bir süreç
yaratmadan işsizliğin azaltılmasına yönelik bir program olarak ifade edilmektedir. Devletin Nihai İşveren Olma
politikası, kamunun finanse ettiği bir programdır. Bu program ile Post Keynesyenler, çalışmaya hazır, istekli ve
sabit bir asgari ücret düzeyinde çalışabilecek bütün işsizlerin bir kamu sektörü projesinde istihdam edildiği ve
böylece devletin nihai işveren rolünü üstlendiği bir program önermektedirler. Bu çalışmada, Devletin Nihai İşveren
Olma programı kavramsal ve teorik çerçevede ele alınacaktır. Çeşitli ülkelerdeki uygulama deneyimleri ortaya
konularak programın özellikle gelişmekte olan ülkelerde başarılı olup olamayacağı üzerinde tartışılacaktır.
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Abstract
Unemployment is one of most basic economic problems. As a solution to this problem some Post Keynesian
economists suggested government as employer of last resort (ELR) policy. Government as employer of last resort
policy which is based on the works of H. Minsky (1986) and L. R. Wray can be expressed as a programme that
mitigate unemployment without generating an inflationary process. The employer of last resort policy is a
programme which is funded by the government. Post Keynesians suggest a programme which government
employs all of the jobless who are ready, willing, and able to work in a public sector project at a minimum wage,
so that, the government acts as the employer of last resort. In this paper, government as employer of last resort
programme is presented in conceptual and theoretical framework. After putting forward practical experiences in
various countries, the success of the programme in developing countries will be discussed.
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