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ÖNSÖZ
Bir bilim dalı olarak iktisat tüm sosyal bilimler gibi insanların kıt olan kaynakların
alternatif kullanımları arasında nasıl seçim yaptıklarını araştırmaktadır. İktisat bilimi her
geçen gün yenilenmektedir. Günümüz dünyasında yaşanan her yeni gün gelişen iktisat
bilimini yeniden şekillendirirken yeni görüşleri ve bunları destekleyen kanıtları da
beraberinde getirmektedir.
İnsanlar mevcut kaynaklarla tüm ihtiyaçlarını karşılama imkânına sahip
olmadıklarından ellerindeki sınırlı kaynaklarla tatminlerini en üst düzeye çıkarmanın yollarını
ararlar. Bu nedenle iktisadi faaliyetler insanların ihtiyaçlarını karşılamak, içinde bulundukları
maddi şartları düzeltmek ve refah düzeylerini arttırmak için yaptıkları faaliyetlerdir. İş
bölümü ve uzmanlaşmanın geçerli olduğu toplumlarda iktisadi faaliyetlerin genel bir değer
ölçüsü ve değişim aracı olmadan yürütülmesi imkânsızdır. Bu doğrultuda günümüzde parasal
gelişmeler büyük bir ilgi ile izlenmektedir. Böylece iktisat politikalarının en önemli
araçlarından biri para politikalarıdır.
Para teorisi ve para politikaları ülkedeki para miktarının veya bundaki değişikliklerin
ekonominin genel dengeleri üzerinde nasıl etki yaratacağı konularını incelemektedir. Buna
göre merkez bankalarının ekonomiye para arz etmeleri para politikası olarak adlandırılırken
paranın ekonomide yaratacağı etkilerin incelenmesi ise para teorisi olarak ifade edilmektedir.
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1. PARANIN TANIMI VE FONKSİYONLARI & PARA
SİSTEMİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Paranın Tanımı
- Paranın Temel Özellikleri
- Paranın Fonksiyonları
- Para Çeşitleri
- Para Sisteminin Tarihî Gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Malların alım ve satımında kullanılan değişim aracına ne ad verilmektedir?
2. Paranın kaç fonksiyonu bulunmaktadır?
3. Para çeşitleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Paranın temel özelliklerini
beş
başlık
altında
sıralandığını açıklayabilmek
Paranın
fonksiyonlarını
değer ölçüsü, muamele ve
tasarruf aracı olarak üç
başlık
altında
yerine
getirdiğini araştırmak
Para çeşitlerinin dört başlıkla
ifade edildiğini ve günümüz
de en fazla tercih edileni
saptayabilmek

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İnceleyerek

Araştırarak

İnceleyerek

4

Anahtar Kavramlar
 Para
 Mübadele
 Mal para
 Banknot
 Kaydi para
 Gresham Kanunu
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Giriş
Bu bölümde paranın tanımı, temel özellikleri ile değer ölçüsü ve hesap birimi,
mübadele aracı, değer olarak saklanması olmak üzere paranın üç fonksiyonu açıklanacaktır.
Paranın çeşitleri olarak mal para, temsilî para ve kaydi para tanımlarına yer verilecektir. Daha
sonra para sisteminin tarihsel gelişimi ele alınacaktır.
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1.1. Paranın Tanımı ve Fonksiyonları
1.1.1. Paranın Tanımı
İş bölümü ve uzmanlaşmanın geçerli olduğu toplumlarda iktisadi faaliyetlerin genel
bir değer ölçüsü ve değişim aracı olmadan yürütülmesi imkânsızdır.
Çünkü iş bölümü ve uzmanlaşmanın bulunduğu her toplumda değişim zorunluluğu
ortaya çıkmaktadır. Değişimi kolaylaştırmak için bir araca ihtiyaç duyulur. Tarihi incelemeler
değişim zorunluluğu ile birlikte herkesin ihtiyaç duyduğu bazı malların değişim aracı olarak
kullanıldığını ortaya çıkarmıştır. Trampa olarak adlandırılan bu dönemden sonra madenlerin
eritilmesi öğrenilmiş ve bunların yerini madenler almıştır. Ancak satın alınan mal ve
hizmetlerin külçe ile ödenmesi, değişim aracı olan madenin her işlemde tartılması işi değişimi
güçleştirmekteydi. Bu durum insanları para basmaya zorladı. Devlet tarafından belli ayar ve
ağırlıkta, belli değer taşıyan madeni paralar basıldı. Tarihî incelemeler ilk madeni paraların
MÖ 6.-7. yüzyılda Lidyalılar ve Eski Yunanlılar tarafından basıldığını göstermektedir.
Tarihsel süreç içinde madeni para basımından sonra gelişme devam etmiştir.
İşbölümünün ve ticaretin gelişmesi kredi ile ödeme koşullarını doğurmuştur. Banknot, kâğıt
paralar gibi değeri yapıldığı maddenin değeri ile ilgili olmayan itibari paralar, banka parası
gibi maddi olmayan değişim araçları meydana gelmiştir.
Bu açıklamalar doğrultusunda parayı tanımlayacak olursak; satın alınan mal ve
hizmetlerin bedelinin karşı tarafa aktarılmasında ya da borçların geri ödenmesinde kabul
edilen değişim aracı, başka ifade ile malların alım ve satımında kullanılan değişim aracı
olarak ifade etmek mümkündür. Fiyatlarla değerleri ifade eden bir araç olan para; insanlar ve
ülkeler arasında el değiştirerek ticari faaliyetlerin yürütülmesini sağlamaktadır.

1.1.2. Paranın Özellikleri
Paranın temel özelliklerini beş başlık altında sıralamak mümkündür.
1- Homojen olması: Ödemelerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için parayı temsil
eden objelerin hepsinin aynı maddi değeri taşıması gerekmektedir. Böylece alışverişlerde
insanların ödedikleri ve aldıkları bedeller konusunda şüphesi ortadan kalkacaktır.
2- Taşınabilir olması: Bu özellik kullanım kolaylığı sağlamakta; hem taşınmasının
kolay, hem de farklı ödeme alanlarına transferi mümkün olmaktadır. Bu mümkün olmazsa
paranın yaygınlık kazanması mümkün olmamaktadır.
3- Dayanıklı olması: Parayı temsil eden ödeme araçlarının kolay bozulmayıp
dayanıklı olması çok sayıda alışveriş işleminde kullanılmasına imkân tanımaktadır.
4- Bölünebilir olması: Bu özelliği ile ticarete konu olan her türlü işlemi yürütecek
şekilde bölünebilme özelliğine sahip olmasıdır.
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5- Taklit edilememesi: Parayı temsil eden ödeme araçlarının toplum tarafından
tanınabilir nitelikte olması gerekmektedir. Aksi takdirde sahte ödeme araçlarının ortaya
çıkarılması riski bulunmaktadır.

1.1.3. Paranın Fonksiyonları
Paranın geleneksel olarak kabul edilen üç fonksiyonu vardır. Bunlar;
1- Değer ölçüsü ve hesap birimi olma
2- Mübadele aracı olma
3- Değer saklama aracı olma
Bu fonksiyonlarının yanı sıra günümüzde ekonominin boyutlarının genişlemesine
paralel olarak, paranın birkaç fonksiyonu daha olduğu kabul edilmektedir. Paranın geleneksel
fonksiyonlarının yanı sıra çağdaş olarak kabul edilen diğer fonksiyonları ise; ekonomik
faaliyetleri teşvik edici veya engelleyici bir faktör olması, gelirleri yeniden dağıtma aracı
olması ve kişilerin toplumda güç sahibi olmasını sağlaması olarak ifade etmek mümkündür.

1.1.3.1. Değer Ölçüsü ve Hesap Birimi Olma Fonksiyonu
Para; üretim ve değişim konusu olan çeşitli mal ve hizmetlerin hesaplanmasında ortak
bir ölçü, bir hesap birimidir. Ortak değer ölçüsü olarak para; mal ve hizmetin ne kadar para
birimi karşılığında el değiştireceğini gösterir ki bu da o mal ve hizmetin fiyatını belirler.
Böylece para, fiyatın belirlenmesini sağlarken mal ve hizmetlerin birbirleri ile kıyaslanmasını
kolaylaştırır, çeşitli şekillerde ölçülen mal ve hizmetleri ortak bir ölçü ile değerlendirir.
Para olmasaydı, ihtiyacımız olan mal ve hizmetleri alabilmek için her aşamada bir
değer eşitliği sorunu ortaya çıkacaktı. Çünkü malların çeşitliliği karşısında bir yandan
malların birbirleri ile oranlanması çok güç olmakta, diğer yandan ihtiyaçları giderme süresi
uzamaktadır.
Para birimi karşılığında satın alınan mal ve hizmet miktarı aynı kalmayacağından
paranın değeri değişebilir. Bu değişim fiyatlar genel düzeyindeki değişikliklerle
ölçülmektedir. Ancak paranın değer ölçüsü olarak istikrarlı olması da önemlidir. Zira çok sık
değer yitiren paralar bu fonksiyonlarını yerine getirmede zorlanabilmektedir.

1.1.3.2. Mübadele Aracı Olma Fonksiyonu
Paranın mübadele aracı olma fonksiyonu, mal ve hizmetlerin el değiştirmesi sürecini
kolaylaştıran ve hızlandıran bir işlev kazandırmaktadır.
Para herkes tarafından kabul edilen bir alışveriş aracıdır. Paranın kullanılmadığı
dönemlerde insanlar trampa adı verilen bir değiş tokuş işlemi ile ihtiyaçlarını
gidermekteydiler. Yani ihtiyaç duydukları malları ellerindeki mallarla değiştirerek elde
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etmekteydiler. Ancak bunu yapabilmek için insanların karşılıklı olarak değişecek mallara
ihtiyaç duymaları, malların değer bakımından eşit olması ve bu konuda anlaşmaları
gerekmektedir. Örneğin; köylünün elinde ihtiyacından fazla buğdayı vardır. Bunu verip
ayakkabı satın almak istemektedir. Elinde ihtiyacından fazla ayakkabı bulunan ve buğday
arzu eden kişiyi bulup bu değişimi gerçekleştirmesi kolay değildir. Çünkü ayakkabıcının
buğdaya ihtiyacı olmayabilir. Oysaki köylünün buğdayını para karşılığı satarak paraya
çevirmesi istediği ayakkabıyı almasını kolaylaştırmaktır.
Görülmektedir ki para mübadele aracı olmak suretiyle trampanın güçlüklerini ortadan
kaldırmaktadır. Ayrıca paranın mübadelelerde aracı olma fonksiyonu toplumda iş bölümü ve
uzmanlaşmayı da hızlandırmıştır. Paranın iyi bir mübadele aracı olması için toplumda herkes
tarafından kabul edilen, taşınabilen, dayanıklı, bölünebilen, taklit edilemeyen özelliklerinin de
bulunması gerekmektedir.

1.1.3.3. Değer Olarak Saklanması Fonksiyonu
İnsanlar, gelirlerinin bir bölümünü tüketime ayırırken bir bölümünü de tasarruf
ederler. Para herkes tarafında ödemelerde kabul edilen ortak bir değişim aracı olduğuna göre
insanlar tasarruflarını para olarak saklamakta yarar görürler. Çünkü tasarrufun para olarak
saklanması bununla istediği anda istenilen mal ve hizmetin satın alınmasını mümkün
kılmaktadır. Paranın saklanması birçok mala göre daha kolaydır. Tasarrufun para hâlinde
saklanması, tasarruf sahibine bunu istediği gibi kullanma imkânını vermektedir. Bankaya
yatırabilmekte, hisse senedi ve tahvil satın alabilmekte, taşınabilir veya taşınmaz mallar
edinebilmektedir. Çünkü para sonsuz likittir.
Paranın değer olarak saklanması fonksiyonu; paranın değer ölçüsü ve mübadele aracı
olması fonksiyonlarına bağlıdır. Örneğin; enflasyonlu dönemlerde tasarrufların para olarak
saklanması eğilimi zayıflamaktadır. Fiyatların gelecekte daha fazla artacağı düşüncesi
insanlarda parayı tutmaktan çok elden çıkarma eğilimini kuvvetlendirmektedir. Deflasyon
dönemlerinde ise tersi bir eğilim görülmektedir. İnsanlar ellerindeki parayı kolay kolay elden
çıkarmak istememekte ve elde tutma eğilimleri artmaktadır.

1.1.4. Para Çeşitleri
Para çeşitleri tarihsel süreç içinde ele alındığında toplumların gelişimi ile birlikte
paranın da çeşitli aşamalardan geçtiği ve zaman içinde nitelik değiştirdiği görülmektedir. Bu
doğrultuda paralar üç grupta toplanmaktadır. Bunlardan birincisi madeni paralar olarak da
tanımlanan mal paralar, ikincisi senetler, sertifikalar ve banknotları kapsayan temsilî paralar,
üçüncüsü ise banka parası olarak da tanımlanan kaydi paradır.

1.1.4.1. Mal Para
Paranın icadından önceki çağlarda, mübadelelerde aracı olarak kullanılan değerler mal
para şeklindedir. Başlangıçta bazı gıda maddeleri para yerine kullanılmıştır. Başka ifade ile
malın malla değişimini yansıtan mal paradır. Daha sonra ilk para çeşidi olarak gümüş ve altın
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paraların kullanıldığı görülmektedir. Paralardaki altın ve gümüş miktarı paranın satın alma
değerine eşit olmaktadır. Böylece altın ve gümüş paralar nominal ve reel değerleri aynı olan
tedavül araçları olup; mal para olarak tanımlanmaktadırlar. Ayrıca hem mal hem de para
olarak aynı değere sahip olan altın ve gümüş paralar para fonksiyonlarını tam olarak yerine
getirebilme özelliğine sahiptirler.

1.1.4.2. Temsilî Para
Tarihsel süreç içinde ekonominin gelişmesi ile altın ve gümüş paraların taşınmasının
ve korunmasının güçleşmesi temsilî paraların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Önceleri altın
ve gümüşe çevrilebilen temsilî paralar, zamanla yerini taşınması ve korunması daha kolay
olan kâğıt paraya bırakmıştır. Temsilî paralar dört çeşittir.

1.1.4.2.1. Altın ve Gümüş Sertifikalar
Yukarıda da ifade edildiği üzere altın ve gümüşten yapılan paraların taşınma ve
korunma güçlüğü nedeniyle sertifikalar ortaya çıkarılmıştır. Sertifikalar üzerinde yazılı bedel
karşılığının altın ve gümüşle ödeneceğini belirtir. Ayrıca sertifika veren kurumun kasasında
%100 altın ve gümüş karşılığı bulunmaktadır.

1.1.4.2.2. Banknot
Para ihracına yetkili bir banka tarafından çıkarılan ve bu bankaya götürüldüğü zaman
altına çevrilebilen bir paradır. 19. yüzyılda Batı Avrupa ülkelerinde halkın bankalara olan
güveninin artması ve madeni paraya karşılık daha kolay taşınması, ödemelerin altın para
yerine banknotla yapılmasını teşvik etmiş ve banknot genel bir ödeme aracı hâline gelmiştir.
Banknotlar altın ve gümüş sertifikaları gibi %100 karşılığı olmayan resmî ve özel kredi
kuruluşları tarafından çıkarılan paralardır. Genellikle kasalardaki metal miktarı banknot
miktarından daha azdır. Banknot bankaya götürüldüğünde hemen ödenen, ticari senetler gibi
vade ile sınırlı olmayan ve faiz getirmeyen bir borç senedidir. Önceleri her banka banknot
çıkarabilmekte iken, daha sonra suistimalleri önlemek amacıyla banknot çıkarma yetkisi
merkez bankalarına verilmiştir.

1.1.4.2.3. Kâğıt Para
Günümüz ekonomilerinde iktisadi hayatın değişmesi ve millî gelirlerin artması,
mübadeleye konu teşkil eden malların hacmini çoğaltırken; bu fonksiyonu gerçekleştirecek
paraya olan ihtiyacı da arttırmaktadır. Böylece banknotun yerini, devletin zorunlu mübadele
aracı olarak piyasaya sürdüğü kâğıt para almıştır. Kâğıt para; maddi değeri; kâğıt, mürekkep
ve basım değerinden oluşan maliyetine eşit ancak satın alma gücü yüksek bir ödeme aracıdır.
Kâğıt para altın ve gümüşle değiştirilmeyi garanti etmeksizin devletin çıkardığı ve tedavülü
devlet tarafından zorunlu tutulan paralardır.
Bir ülkede kâğıt para miktarını fiyat istikrarını bozmayacak şekilde ayarlamak
gerekmektedir. Zira tedavüle sunulan para miktarı ekonominin gereksinim duyduğu miktarın
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üzerine çıktığında enflasyonist etki yaratmaktadır. Bu da o ülkede mal ve hizmet fiyatlarını
artırırken, paranın satın alma gücünün düşmesine neden olmaktadır. Bundan başka yabancı
paraların değer kazanması ve ulusal paradan kaçış gibi sakıncaları da bulunmaktadır.

1.1.4.2.4. Bozuk Para
Küçük ödemeleri ve toplamdaki küsuratları karşılamak üzere çıkarılan az miktardaki
madeni paralardır. Genellikle gümüş, bakır, nikelden yapılan bu paraların maden değeri,
üzerinde yazılan değerin altında olduğundan bozuk para denilmektedir. Ülkemizde kâğıt para
basma yetkisi Merkez Bankası’na, madeni (bozuk) para basma yetkisi ise Hazine’ye
verilmiştir. Kâğıt para ile bozuk para toplamına asli para adı verilmektedir.

1.1.4.3. Kaydi Para (Banka Parası)
Ekonomide bankacılık sektörünün gelişmesine paralel olarak insanlar paralarını
vadesiz hesaplara yatırmakta ve ödemelerini çek veya kredi kartı gibi araçlarla
yapmaktadırlar. Satın alma gücünü yansıtan bankalardaki vadesiz hesaba kaydi veya banka
parası denilmektedir. Hesap sahiplerinin mevduat hesaplarına dayanarak kâğıt veya bozuk
para kullanmadan ödemelerde bulunmasını mümkün kılmaktadır. Bu tür paralar, birçok
ödemelerde el değiştirmesine gerek olmadan hesaptan hesaba aktarılmak suretiyle, satın alma
gücü yaratabilmektedir. Kaydi para kâğıt para ve banknottan farklıdır. Kâğıt para ve banknot
maddi bir varlığa sahip olup elden ele tedavül ettiği hâlde, kaydi para maddi olmayıp hesaptan
hesaba tedavül etmektedir.
Kaydi paranın tedavülüne çekler aracı olmakta ve ödemeler çekle yapılmaktadır. Bu
şekilde ödemenin çekle yapılması durumunda hiç nakit para kullanmadan ödemeler
bankalardaki vadesiz hesaplardan nakiller şeklinde yapılmaktadır. Burada ifade edilmesi
gereken önemli bir nokta da kaydi paranın yaratılmasında para fonksiyonunu gören çek değil
vadesiz mevduat hesabıdır.

1.2. Para Sisteminin Tarihî Gelişimi
Para sistemi denildiğinde bir ülkede para işlerini ayarlayan düzen ile para ile ilgili
kanuni hükümler ve uygulamalar anlaşılmaktadır. Paranın ortak bir ölçü, bir hesap birimi
veya mübadele aracı olarak kullanılmasından itibaren, kamu otoriteleri yaptıkları çeşitli
düzenlemelerle piyasaya sürülmesi işlemini belirli kurallara bağlamışlardır. Bu kurallarla
paranın değerinin saptanmasında ölçünün ne olması gerektiği konusunu kanunla
belirlemişlerdir. Tarihte; önceleri kıymetli madenler ölçü olarak alınmış, daha sonraları,
banknot veya para benzeri likiditeler kullanılmış, sonunda günümüzdeki kâğıt paraya
gelinmiştir. Böylece paranın bir biriminin neye bağlı olduğunu belirten düzenlemeye para
sistemi denilmektedir. Para sistemleri, gümüş para sistemi, altın para sistemi ve çift metal
sistemi olmak üzere birkaç şekilde uygulanmıştır. Günümüzde hemen hemen tüm ülkelerde
kâğıt para sisteminin uygulandığı görülmektedir.
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1.2.1. Gümüş Para Sistemi
Gümüş para sisteminde belli ayar ve ağırlıkta gümüş, para birimi olarak kabul
edilmiştir. Bu paraya sınırsız borç ödeme gücü tanınmıştır. Gümüşün ülkeye girişi ve çıkışı
serbesttir. Diğer her çeşit paralar (banknot ve bozuk para) bu paraya çevrilebilmektedir.
Tarihte 19. yüzyılın başlarına kadar Avrupa’da, 20. yüzyıla kadar ise Afrika, Asya ve
Latin Amerika ülkelerinde uygulanan bu sistem altın para sistemi kadar elverişli değildir.
Çünkü gümüş altına kıyasla daha az değerli bir madendir, bir yerden bir yere taşınması daha
masraflıdır. Ayrıca gümüşün piyasa fiyatı altının piyasa fiyatı kadar istikrarlı değildir.
Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra gümüş değerinde görülen düşme, gümüşün para
esası olma niteliğinin tamamen kaybolmasına neden olmuştur. Sonuç olarak gümüş para
sisteminden vazgeçilerek altın ve çift maden sistemlerine geçilmiştir.

1.2.2. Altın Para Sistemi
Birinci Dünya Savaşı’na kadar bazı istisnalarla tüm ülkelerde uygulanan bu sistemde
belli ayar ve ağırlıkta altın, para birimi olarak kabul edilmiştir. Altın paraya sınırsız borç
ödeme gücü tanınmış olup; ülkeye girişi ve çıkışı serbest bırakılmıştır. Diğer her çeşit paralar
(banknot ve bozuk para) bu paraya çevrilebilmektedir.
Altın para sisteminde paranın değeri ile altının piyasa fiyatı arasında tam bir uygunluk
bulunmaktadır. Altın para sisteminde temsilî para (banknot) hacmini de istenildiği gibi
arttırmak mümkün değildir. Çünkü bu sistemde Merkez Bankası bankalara ve devlete kredi
açarken; bu krediler dolayısıyla tedavüle çıkan banknotları talep hâlinde altına çevirmekle
yükümlü olduğunu bildiğinden; tedavüldeki banknot hacmini dar tutmak, emisyonunu
stoktaki altın durumuna göre ayarlamak zorundadır. Altın para sisteminde banknot
emisyonunun ayarlanmasında dış ödemeler bilançosunun durumu da önemli rol oynar. Dış
ödemeler bilançosu açık veriyor ise; ülkeden altın çıkışı olacağından merkez bankasının altın
stoku azalacak; merkez bankası kredisini daraltmak zorunda kalacaktır. Başka bir ifade ile
para arzını azaltacaktır. Dış ödemeler dengesi fazlalık veriyorsa; ülkeye altın girişi
olacağından merkez bankasının altın stoku artacak, merkez bankası kredisini genişletebilecek
yani para arzını arttırabilecektir.
Altın para sistemi çeşitli şekillerde uygulanmıştır. Bunlardan en eski uygulama şekli
altın sikke esası olup; belli ayar ve ağırlıkta altından basılmış sikkeler para birimi olarak kabul
edilmiştir. Bunlar fiilen tedavül edilirler. Banknotlar talep hâlinde altın sikkeye çevrilir. Altın
külçenin darphaneye götürülerek sikke basılması, sikkelerin eritilmesi serbesttir.
Birinci Dünya Savaşı’nın meydana getirdiği değişiklikler, altın para sisteminin farklı
şekillerde uygulanmasına yol açmıştır. Savaşın finansmanını kolaylaştırmak için kâğıt para
sistemine geçilmiş, para hacmi büyük ölçüde artmıştır. Savaştan sonra altın para sistemine
geçmek isteyen ülkeler altın sikke esasına dönmenin mümkün olmadığını görmüşler; bunun
yerine altın külçe esası ve altın kambiyo esasını kabul etmişlerdir.
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Altın külçe esasında para birimi belli ayar ve ağırlıkta altınla tanımlanır. Merkez
Bankası banknot sahiplerine talep hâlinde altın sikke değil altın külçe verir. Böylece altının
ülke içinde tedavülü önlenmiş olup, Merkez Bankasına yönelen altın talepleri sanayi ihtiyacı
ve dış ödemeler için yapılan taleplerle sınırlı tutulmuştur.
Altın kambiyo esasında ise; ülke parasının birim değeri, parası altına konvertibl bir
başka ülke parasına bağlanır. Merkez Bankası banknot sahiplerine belirlenen fiyat üzerinden
bu ülke parasını satmayı taahhüt eder. Böylece ülke parası dolaylı olarak altına bağlanmış
olur. Bu sistemde merkez bankalarının altın rezervine ihtiyaçları daha da azalır. Ancak
sistemin iyi işleyebilmesi için yeterli miktarda döviz rezervine sahip olmak gerekmektedir.
Ödemeler dengesi fazlası olan ülkelerin, ödemeler dengesindeki bu fazlalığı devam
ettirmek istemeleri ve bunun için de para arzında artışa izin vermemeleri ile bağımsız para
politikası izlenememesi, I. Dünya savaşı nedeniyle, genişletici para politikası izlenmesi
zorunluluğu ortaya çıktığı için altın standardı terk edilmiştir.

1.2.3. Çift Metal Sistemi - Gresham Kanunu
Bu sistemde belli ayar ve ağırlıkta basılan altın ve gümüş ayrı ayrı ölçü olarak
kullanılmaktadır. Her iki madenden yapılan paralar arasında yani altın ve gümüş para
birimleri arasında sabit bir değişim oranı belirlenmiştir. Bu oran 19. yüzyıl başında Fransa’da
1’e 16 idi. Yani 1 gram altın sikke 16 gram gümüş sikke ile aynı değerde idi.
Her iki paranın basımı serbest olup; sınırsız borç ödeme gücü tanınmıştır. Ayrıca ithal
ve ihraç serbestisi her iki maden için geçerlidir. Diğer her çeşit para bu iki maden paraya
çevrilebilir.
Çift maden sisteminin uygulanmasının nedeni; tek maden üretiminin piyasadaki para
gereksinimini karşılayacak yeterlilikte olmamasıydı. Altın stokları sınırlı olduğundan sadece
altını para esası olarak almakta güçlük çeken ülkeler için çift metal sistemi çözüm yolu olmuş
ve para arzında bu yoldan artış sağlanmıştır. Burada amaç likidite sorununu ortadan
kaldırmaktır. Bu sistemde hem altın hem gümüş para stokunu belirler.
Altın ve gümüş paralar arasındaki kanuni oranın piyasadaki külçe fiyatları arasındaki
orandan ayrılması, sistemin işleyişini aksatmıştır. Genelde küçük alışverişler için gümüş,
büyük alışverişler için ise altın kullanılmıştır. Bu sistemle ilgili önemli bir problem oluşmuş,
değerli madenin piyasadan çekilmesine ve ülke dışına çıkarılmasına zemin hazırlamıştır. Bu
sistemin geçerli olduğu dönemde, altın daha az bulunduğu için daha değerli, gümüş daha çok
olduğu için daha ucuz bir madendir. Bunun sonucunda bireyler altınla işlem yapmak
istemediklerinden, piyasada altının azalmasına neden olmuşlardır. Çift metal sisteminde
gümüş para miktarındaki artıştan dolayı altın zamanla tedavülden çekilmiş ve piyasada
işlemler değeri düşen gümüş paralar ile yapılmıştır. Bunun sonucunda da aksak çift metal
sistemi ortaya çıkmıştır. Çift metal para sisteminin yaşamasına engel olan bu durumu
önlemek amacıyla gümüşten serbestçe para basımı durdurulmuştur.
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Altın ve gümüş arasındaki paritenin bozulması sonucu madenin değerinde meydana
gelen bir düşme güvenin sarsılmasına neden olur ki bu durumda insanlar değeri yüksek olan
parayı ellerinde tutup, değeri düşmüş olan para ile alışverişlerini yapmayı tercih ederler. İşte
tedavülde değer ve kalite bakımından farklı ödeme araçları olduğu zaman ortaya çıkan bu
durum Gresham Kanunu ile açıklanmıştır. Buna göre; kötü para iyi parayı kovar ve
tedavülde yalnız kötü para kalır.

14

Uygulamalar
- Paranın temel özellikleri nelerdir?
- Paranın kaç fonksiyonu bulunmaktadır?
- Temsili paralar kaç çeşittir?
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Uygulama Soruları
1. Paranın hangi özelliği kullanım kolaylığı sağlamaktadır?
2. Paranın herkes tarafında ödemelerde kabul edilen ortak bir değişim aracı olması
hangi fonksiyonunu ifade etmektedir?
3. Günümüzde en çok kullanılan para çeşidi hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş bölümü ve uzmanlaşmanın geçerli olduğu toplumlarda iktisadi faaliyetlerin genel
bir değer ölçüsü ve değişim aracı olmadan yürütülmesi imkânsızdır. Değişimi kolaylaştırmak
için bir araca ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum insanları para basmaya zorladı. Devlet
tarafından belli ayar ve ağırlıkta, belli değer taşıyan madeni paralar basıldı. Madeni para
basımından sonra gelişme devam etmiştir. İşbölümünün ve ticaretin gelişmesi kredi ile ödeme
koşullarını doğurmuştur. Banknot, kâğıt paralar gibi değeri yapıldığı maddenin değeri ile ilgili
olmayan itibari paralar, banka parası gibi maddi olmayan değişim araçları meydana gelmiştir.
Böylece para; insanlar ve ülkeler arasında el değiştirerek ticari faaliyetlerin yürütülmesini
sağlamaktadır.
Paranın temel özelliklerini homojen, dayanıklı, bölünebilme, taşınabilme ve taklit
edileme olarak beş başlık altında sıralamak mümkündür. Paranın üç fonksiyonu vardır. Değer
Ölçüsü ve Hesap Birimi Olma Fonksiyonu; para üretim ve değişim konusu olan çeşitli mal
ve hizmetlerin hesaplanmasında ortak bir ölçü, bir hesap birimi olup, mal ve hizmetin ne
kadar para birimi karşılığında el değiştireceğini gösterir ki bu da o mal ve hizmetin fiyatını
belirler. Mübadele Aracı Olma Fonksiyonu; mal ve hizmetlerin el değiştirmesi sürecini
kolaylaştıran ve hızlandıran bir işlev kazandırmaktadır. Değer Olarak Saklanması
Fonksiyonu; para herkes tarafında ödemelerde kabul edilen ortak bir değişim aracı olduğuna
göre insanlar tasarruflarını para olarak saklamakta yarar görürler.
Para çeşitleri; üç grupta toplanmaktadır. Bunlardan birincisi madeni paralar olarak da
tanımlanan mal paralar, başlangıçta bazı gıda maddeleri para yerine kullanılmıştır. Başka
ifade ile malın malla değişimini yansıtan mal paradır İkincisi senetler, sertifikalar ve
banknotları kapsayan temsilî paralar, üçüncüsü ise banka parası olarak da tanımlanan kaydi
paradır. Kaydi paranın tedavülüne çekler aracı olmakta ve ödemeler çekle yapılmaktadır. Bu
şekilde ödemenin çekle yapılması durumunda hiç nakit para kullanmadan ödemeler
bankalardaki vadesiz hesaplardan nakiller şeklinde yapılmaktadır. Burada ifade edilmesi
gereken önemli bir nokta da kaydi paranın yaratılmasında para fonksiyonunu gören çek değil
vadesiz mevduat hesabıdır.
Para sistemi, bir ülkede para işlerini ayarlayan düzen ile para ile ilgili kanuni
hükümler ve uygulamalar anlaşılmaktadır. Para sistemleri, gümüş para sistemi, altın para
sistemi ve çift metal sistemi olmak üzere birkaç şekilde uygulanmıştır. Gümüş ve Altın para
sisteminde belli ayar ve ağırlıkta gümüş ve altın, para birimi olarak kabul edilmiştir. Bu
paralara sınırsız borç ödeme gücü tanınmıştır. Gümüşün ve Altının ülkeye girişi ve çıkışı
serbesttir. Diğer her çeşit paralar (banknot ve bozuk para) bu paraya çevrilebilmektedir. Çift
metal sisteminde belli ayar ve ağırlıkta basılan altın ve gümüş ayrı ayrı ölçü olarak
kullanılmaktadır. Çift maden sisteminin uygulanmasının nedeni; tek maden üretiminin
piyasadaki para gereksinimini karşılayacak yeterlilikte olmamasıydı. Günümüzde hemen
hemen tüm ülkelerde kâğıt para sisteminin uygulandığı görülmektedir.
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Bölüm Soruları
1. Borçların geri ödenmesinde kabul edilen değişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Para
b) Tahvil
c) Çek
d) Senet
e) Altın
2. Aşağıdaki özelliklerden hangisi paranın ticarete konu olan her türlü işlemi
yürütecek özelliğini ifade etmektedir?
a) Taklit edilememesi
b) Dayanıklı olması
c) Taşınabilir olması
d) Bölünebilir olması
e) Homojen olması
3. Paranın geleneksel olarak kabul edilen kaç fonksiyonu vardır?
a) 1
b) 3
c) 2
d) 4
e) 5
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4. Paranın hangi fonksiyonu trampanın güçlüklerini ortadan kaldırmaktadır?
a) Değer Olarak Saklanması
b) İhtiyat
c) Değer Ölçüsü
d) Hesap Birimi
e) Mübadele Aracı
5. Ekonominin gelişmesi ile altın ve gümüş paraların taşınmasının ve korunmasının
güçleşmesi hangi paraların ortaya çıkmasına sebep olmuştur?
a) Mal Para
b) Kâğıt Para
c) Temsili Para
d) Bozuk Para
e) Kaydi Para
6. Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerindendir?
a) Bölünebilir olması
b) Hesap birimi olması
c) Heterojen olması
d) Değer saklama aracı olması
e) Değişim aracı olması
7. Paranın hangi fonksiyonu ihtiyacımız olan mal ve hizmetleri alabilmek için her
aşamada bir değer eşitliği sorununu gidermektedir?
a) Mübadele aracı olma
b) Değer ölçüsü ve hesap birimi olma
c) Değer olarak saklanması
d) Taşınabilir olma
e) Dayanıklı olma
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8. Paranın hangi fonksiyonunda enflasyonlu dönemlerde tasarrufların para olarak
saklanması eğilimi zayıflamaktadır.?
a) Mübadele aracı olma
b) Değer ölçüsü ve hesap birimi olma
c) Değer olarak saklanması
d) Taşınabilir olma
e) Dayanıklı olma
9. Aşağıdakilerden hangisi temsili paraların ortaya çıkmasına sebep olmuştur?
a) Mübadele aracı olması
b) Taşınma ve Korunma güçlüğü
c) Homojen olması
d) Mübadele aracı olması
e) Dayanıksız olması
10. Aşağıdakilerden hangisi gümüş, bakır, nikelden yapılan maden değeri, üzerinde
yazılan değerin altında olan para çeşidini tanımlamaktadır?
a) Kaydi para
b) Banknot
c) Mal para
d) Kağıt para
e) Bozuk para
Cevaplar:
1) a, 2) d, 3) b, 4) e, 5) c, 6) a, 7) b, 8) c, 9) b, 10) e
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2. PARA TALEBİ - PARA ARZI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Para Talebi
- Para Talebinin Nedenleri
- Para Talebini Belirleyen Faktörler
- Para Arzı
- Para çarpan. (Para Çoğaltanı)
- Para Arzını Belirleyen Faktörler
- Para Arzı Aktörleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Para talebi neyi ifade etmektedir?
2. Para talebinin nedenleri nelerdir?
3. Para arzı neyi ifade etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Kişilerin veya kurumların
ödemelerini yapabilmek için
ceplerinde, kasalarında veya
bankalarındaki
vadesiz
mevduat hesaplarında para
bulundurmak
istediklerini
anlamak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İnceleyerek

Muamele-ihtiyat

ve spekülasyon güdüsü ile
olmak üzere para talebinin
üç
nedeni
olduğunu
açıklayabilmek
Para arzının bir ekonomide
belirli bir dönemde kişilerin
ve
bankaların
elinde
tuttukları
likit
değerler
toplamı
olduğunu
açıklayabilmek

Araştırarak

İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Para Talebi



Muamele Güdüsü



İhtiyat Güdüsü



Spekülasyon Güdüsü



Likidite Tercihi



Likidite Tuzağı



Para Arzı



Para Çoğaltanı



Rezerv Para (Baz Para)



Parasal Taban



Merkez Bankası Parası
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Giriş
Bu bölümde para talebi, para talebinin nedenleri muamele, ihtiyat ve spekülasyon
güdüleri ile ele alınacaktır. Bir ekonomide belirli bir dönemde kişilerin ve bankaların elinde
tuttukları likit değerler toplamına para arzı kavramı, para arzı tanımları, para arzını belirleyen
faktörler ve para çarpanı konuları incelenecektir.
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2.1. Para Talebi
Paranın sonsuz likit olması, belirli satın alma gücü sağlaması iktisadi birimleri maddi
varlıklarının bir kısmını para olarak korumaya yöneltmektedir. Kişilerin veya kurumların
ödemelerini yapabilmek için ceplerinde, kasalarında veya bankalarındaki vadesiz mevduat
hesaplarında, kısacası yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarına para talebi denir.
Buna göre kişi ve kurumlar yanlarında bulundurdukları bu para karşılığında ihtiyaç
duydukları anda ödemelerde kullanma avantajı elde etmektedirler. Buna karşın parayı elde
tutmanın faiz ve kazançtan vazgeçme gibi alternatif maliyeti de bulunmaktadır. O hâlde
ellerinde para bulundurmak isteyenler, para tutmanın alternatif maliyeti ile avantajlarını göz
önüne alarak bir karara varmak durumundadırlar.
İktisadi birimler niçin para talep ederler? İktisadi birimlerin para talebinin nedenleri
çeşitli iktisatçılar tarafından değişik şekillerde açıklanmıştır. Klasik iktisatçılara göre para
talebinin nedeni; sadece iktisadi birimlerin günlük alışverişlerindeki mübadelelerini
gerçekleştirmektir. Bunun yanında Keynes geleceğin belirsizliği, beklenmeyen harcamaların
finansmanı ve yüksek kârlı iş olanaklarından yararlanmak amacıyla da para talep edileceğini
ifade etmiştir. M. Friedman ise para talebini herhangi bir aktif değere yönelen talep gibi ele
almaktadır. Buna göre para talebi herhangi bir mala yönelen talep gibi incelenebilir. Malın
talebini; tüketicinin geliri, diğer mal fiyatları, tüketicinin zevk ve tercihleri belirliyorsa para
talebini de; kişinin serveti, paranın diğer aktiflere göre getirisi, tüketicinin zevk ve tercihleri
belirler.
Para talebini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar parayı kullananların sayısı, gelir
dağılımı politikasının değişmesi, enflasyon, deflasyon ve kaydi para sistemindeki
gelişmelerdir.
Para talebinde meydana gelen değişmeler ekonomide istikrarsızlıklara neden
olabilmektedir. Zira para talebindeki değişme ekonomide harcama düzeyinin değişmesine etki
ettiğinden enflasyon ve işsizlik gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

2.1.1. Para Talebinin Nedenleri
Kişilerin veya kurumların neden parayı ellerinde bulundurmak istedikleri diğer bir
ifade ile para talebinin nedenleri üç yaklaşımla ifade edilmektedir.

2.1.1.1. Muamele Güdüsü ile Para Talebi
Kişilerin ve firmaların günlük normal harcamalarını karşılayabilmek için ceplerinde,
kasalarında veya bankalarındaki vadesiz tasarruf mevduatlarında bulundurmak istedikleri para
miktarıdır.
Muamele güdüsü ile para talebini etkileyen belirli faktörler vardır. Bunlar; gelir
düzeyi, fiyatlar genel düzeyi ve gelirin elde edilmesi ile harcanması arasındaki zaman farkıdır.
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Gerek kişisel gelir, gerekse firma geliri açısından; gelir düzeyi ile muamele güdüsü ile
para talebi arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Yani gelir düzeyi arttıkça para
talebi artar, gelir düzeyi azaldıkça para talebi de azalır.
Fiyatlar genel düzeyindeki değişmelere bağlı olarak ekonomik birimlerin yanlarında
bulunduracakları para miktarı da farklılık göstermektedir. Fiyatlar genel düzeyi yükseldiğinde
muamele güdüsüyle para talebi artar, fiyatlar düştüğü zaman ise azalır.
Muamele güdüsü ile para talebi gelirlerin elde edilmesi ile harcamaların yapılması
arasındaki zaman süresi ne kadar uzunsa o ölçüde yüksek olacaktır. Muamele güdüsü ile para
talebinin faiz oranına karşı duyarlılığı oldukça düşük düzeyde kalmaktadır.

2.1.1.2. İhtiyat Güdüsü ile Para Talebi
Kişiler veya firmalar; beklenmeyen ya da tam olarak tahmin edilemeyen harcamaların
belirlenmesi ihtimali karşısında belli bir miktar para bulundurmak isterler ki buna ihtiyat
güdüsü ile para talebi denilmektedir.
Kişiler geleceğin belirsizliğinin yanı sıra hastalık, kaza, ölüm, yangın, hırsızlık gibi
beklenmedik olaylara karşı; firmalar da nakit giriş-çıkışlarındaki aksaklıklara karşı ihtiyat
güdüsü ile bir miktar para bulundurmak isterler. Çünkü kişiler veya firmalar ellerinde bulunan
tahvil, hisse senedi gibi para dışı servet unsurlarını paraya çevirmeye çalıştığı zaman bazı
zararlarla karşılaşabilmektedir. Bu nedenle gelecekteki para ihtiyacı tam belirlenemeyeceği
için insanlar ihtiyaçları için gerekli paraya ek olarak para talep ederler ki bu ihtiyat
güdüsünden kaynaklanmaktadır.
İhtiyat güdüsü ile para talebi; gelire, fiyatlar genel düzeyine, insan psikolojisine ve
sosyal güvence durumunun olup olmamasına bağlıdır. Gelir düzeyi ile fiyatlar genel
düzeyindeki artış ihtiyat güdüsü ile para talebinde artış yaratmaktadır. İnsan psikolojisi ve
ihtiyat güdüsü ile para talebi arasındaki ilişkiye baktığımızda telaşlı, karamsar ve sinirli
yapıya sahip olan kişilerin para taleplerinin arttığı görülmektedir. Ayrıca bir toplumda sosyal
güvencelerin sağlanmış olması ihtiyat güdüsü ile para talebini azaltmaktadır.
İhtiyat güdüsü ile ayrılan para, paranın tasarruf fonksiyonundan ileri gelmekle birlikte
faize karşı duyarlılığı oldukça azdır.

2.1.1.3. Spekülasyon Güdüsü ile Para Talebi
Spekülasyon, ileride ortaya çıkabilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak kazanç
sağlamaktır. Başka bir ifade ile piyasadaki fiyat hareketlerinden yararlanarak, bir malı ucuza
alıp, pahalılaşınca satarak aradaki fiyat farkından kâr elde etmektir. Bu durumda spekülasyon
güdüsü ile tutulan para miktarı fiyat hareketlerine ve gelecekteki tahminlere göre
belirlenmektedir.
Spekülasyon güdüsü ile para talebi daha çok tahvil piyasası ve faiz oranları ile ilgilidir.
Keynes servetin değerlendirileceği varlıkları para ve tahvil olarak iki gruba ayırmaktadır.
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Buna göre kişilerin servetlerini para ve tahvil arasında bölüştürürken davranışlarının nasıl
olduğu ve neyi göz önünde bulundurduklarını dikkate almaktadır.
Buna göre parayı elde tutmanın getirisi, elde tahvil bulundurmanın beklenen
getirisinden yüksek ise parayı elde tutma tercih edilecektir. Keynes vadesiz mevduatlar faizsiz
olduğu için getirisinin sıfır olduğunu varsaymaktadır. Bu durumda ileride doğabilecek kârlı
durumlardan yararlanmak amacıyla paranın elde tutulması tercih edilecektir.
Tahvillerde beklenen getiri, faiz ödemeleri ve beklenen sermaye gelirlerine bağlıdır.
Tahvil fiyatları ile faiz oranı arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Faiz oranları
yükseldiğinde tahvil fiyatı düşmektedir. Faiz oranı yükseleceği beklentisi varsa tahvil
fiyatının düşeceği yani sermaye kaybı beklentisi oluşur. Eğer faiz oranlarının çok yükseleceği
beklentisi oluşmuşsa sermaye kayıpları faiz ödemelerini aşabilir ve tahvillerden beklenen
getiri negatif olabilir. Beklenen getirinin yüksek olması kişinin servetini para olarak tutmasını
düşündürmektedir. Zira paranın getirisi sıfır iken, tahvilin getirisi negatif olmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde spekülasyon daha çok altın, arsa, apartman gibi taşınan ve
taşınmayan mallar üzerinde, gelişmiş ülkelerde ise tahviller üzerinde yapılmaktadır.

2.1.1.4. Likidite Tercihi Teorisi
Keynes tarafından ortaya atılan likidite tercihi teorisi; spekülasyon güdüsü ile para
talebinin faiz oranlarındaki değişimlere karşı son derece duyarlı olduğunu ifade etmektedir.
Keynes’ in para talebi teorilerine en önemli katkılarından biri faiz oranlarının da para talebini
etkileyeceğini söylemesidir. Faiz oranı yükseldikçe likidite tercihi azalırken, faiz oranı
düştükçe artmaktadır. (Şekil-1) Yani faiz oranı ile likidite tercihi arasında ters yönlü bir ilişki
bulunmaktadır.
i (Faiz Oranı)

Ms

i2

E

i

i1
MD
O

M2

M

M (Para Miktarı)

M1

Şekil 1
Likiditenin anlamı paranın hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan ödemelerde
kullanılabilmesi ve her an harcamalarda kullanılabilir bir kaynağa sahip olmaktır. Bu durum
elde tutulan paranın alternatif maliyeti ile açıklanır.
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Faiz oranı yüksekken elde para tutmanın alternatif maliyeti de yüksektir. Çünkü bir
faiz kazancından vazgeçmek anlamına da gelmektedir. Keynes’ e göre iki tane varlık vardır:
para ve tahvil. Tahvilin bir faiz getirisi söz konusuyken paranın getirisi sıfırdır. Bireyler, faiz
oranlarına göre para ya da tahvil tutmaya karar verirler. Keynes’ e göre faiz paranın fırsat
maliyetidir.
Faiz oranları ↑ para tutmanın fırsat maliyeti ↑ para talebi↓
Faiz oranları ↓ para tutmanın fırsat maliyeti ↓ para talebi ↑
Böyle bir durumda kişiler ve firmalar sadece faiz gelirinden değil, tahvil fiyatlarındaki
değişikliklerden de kazanç sağlamak amacıyla ellerinde para tutmak isterler. Buna göre faiz
ve diğer varlıkların getiri oranı arttıkça insanların daha az para bulundurmayı tercih edeceğini
söylemek mümkündür. Böylece para talebinin faiz oranının azalan bir fonksiyonu olduğu
görülmektedir.
Şekilde para arzı (Ms) para otoriteleri tarafından likidite ihtiyacına göre
ayarlandığından dik bir doğru biçimindedir. Para arzı (Ms) ile para talebinin (MD) kesiştiği
noktada denge faiz oranı (i) belirlenmektedir. Piyasada bu oranın dışında bir faiz oranının
belirlenmesi hâlinde bireylerin portföylerinde yapacakları değişiklikler faizlerin denge
oranına yönelmesini sağlayacaktır. Örneğin i2 faiz oranında para talebi azalmaktadır. Çünkü
bireyler ellerindeki parayı faiz getiren varlıklara dönüştürmek isteyeceklerdir. Zira piyasadaki
faiz oranı denge faizinin üzerinde ise, piyasada para arzı fazlası vardır. Bu durumda, bireyler
ellerindeki parayla tahvil almaya çalışırlar. Bu durum tahvillerin fiyatını artırırken, faizi
düşürmekte ve denge noktasına gelinmektedir. Bu da mevduat kabul eden bankaların ve tahvil
ihraç eden şirketlerin teklif ettikleri faiz oranını düşürmelerine yol açmaktadır.
Tersi durumda faiz oranı denge faiz oranının altında ise (i1) bireyler banka
mevduatlarını nakde çevirerek veya ellerindeki tahvilleri satarak ellerindeki para miktarını
arttırmaya çalışacaklardır. Bu da faiz oranının yükselmesine neden olacaktır.
Ancak faiz oranının düşebileceği öyle bir düzey vardır ki yani tahvil fiyatları o kadar
yükselmiştir ki para arzını arttırarak faiz oranlarını daha fazla düşürmek mümkün değildir. Bu
duruma Keynes tarafından likidite tuzağı adı verilmektedir. Böyle bir durumda para
arzındaki artışlar atıl birikim şeklinde elde tutulmakta ve faiz oranı değişmemektedir. (Şekil
2).
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Ms1

i (Faiz Oranı)

Ms2

Ms3

i1
i2

MD

M (Para Miktarı)
O

M1

M2

M3

Şekil 2
Şekilde de görüleceği üzere faiz oranlarının i2 düzeyine inmesinden sonra para arzı ne
kadar artarsa artsın (MS2-MS3) elde atıl para tutma nedeniyle faiz oranı değişmemektedir.

2.2. Para Talebini Belirleyen Faktörler
Ekonomik açıdan para talebini belirleyen ortak faktör belirlemenin güçlüğüne rağmen,
çoğunlukla kabul gören birkaç faktörü aşağıdaki şekilde ifade etmek mümkündür.
-Faiz Oranları: Para talebini etkileyen en önemli faktördür. Faiz oranlarındaki
yükselme elde para tutmanın alternatif maliyetini arttırdığından para talebi azalmaktadır.
Tersine faiz oranları düştüğünde ise, bireyler ellerindeki para miktarını arttırmaya
çalışacaklarında para talebi artmaktadır.
-Alternatif Finansal Araç Artışı: Günümüzde para ve sermaye piyasalarındaki
gelişmeler paralelinde para işlevini gören alternatif finansal araç sayısında da artış
görülmektedir. Finansal araçlarındaki artış bireylerin çeşitli yatırım imkânını da beraberinde
getireceğinden para talebi azalmaktadır.
-Farklı Ödeme Yöntemlerinin Varlığı: İktisadi faaliyetlerin ve ticaretin gelişmesi
bireyleri farklı ödeme araçlarını kullanmaya yöneltmektedir. Bu doğrultuda ödemelerde nakit
yerine kredi kartı gibi farklı ödeme yöntemlerinin kullanılması para talebini azaltmaktadır.
-Geleceğe Yönelik Beklentiler: Bireylerin günlük normal harcamalarını
karşılayabilmek, firmaların nakit giriş-çıkışlarında sıkıntıya düşmemek adına bünyelerinde
bulundurmak istedikleri nakit miktarı geleceğe yönelik beklentilere göre belirlenmektedir.
İktisadi karar birimleri geleceğe yönelik beklentilerinde olumsuz bir durum hissettiklerinde
para taleplerini arttırmakta, tersi durumda para taleplerini azaltmaktadır.
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2.3. Para Arzı
Bir ekonomide belirli bir dönemde kişilerin ve bankaların elinde tuttukları likit
değerler toplamına para arzı denir. Toplumun sahip olduğu ödeme araçlarının tamamı olarak
da tanımlanabilir. Ülkedeki bütün mal ve hizmetleri satın alabilecek para miktarına da
tedavüldeki para adı verilmektedir.
Para arzı bir ekonomide ölçüm anında kullanımda bulunan toplam para miktarıdır. Dar
ve geniş para arzı olarak iki kategoride ölçülür. Dar para arzı genellikle para ve paraya en
yakın belgelerdir. Nakit para vadesiz mevduat ve çekler bu kategoriye girmektedir. Geniş
tanımlı para arzı kavramında ise vadeli mevduat, repo ve benzeri araçlar söz konusu
olmaktadır. Para arzının ölçülmesi ve izlenmesi ekonominin gidişi hakkında bilgi vermesi
bakımından önemlidir.
Merkez bankası, mali sistemdeki gelişmeleri ve Avrupa Merkez Bankası istatistik
tanımları ve standartlarına uyum çalışmaları çerçevesinde para arzı sunumunda değişikliklere
gitmiştir. Yeni düzenlemelere göre bu tanımlar şu şekli almış bulunmaktadır.
M1: Dolaşımdaki para+Dolaşıma çıkan para+Banka kasaları+ TL Vadesiz Mevduat +
YP Vadesiz Mevduat
M1 doğrudan doğruya ve istenildiği anda hiçbir kısıtlama olmaksızın ödemelerde
kullanılan finansal varlıkları içermektedir.
M2: M1+TL Vadeli Mevduat+YP Vadeli Mevduat
M2’de vadeli mevduatlar tam likit olmayan varlıklardır. Bu nedenle mübadelelerde
kullanılabilmesi için vazgeçilen faiz şeklinde bir maliyeti olup, istenildiği anda da bankadan
çekilmesi mümkün olmamaktadır.
M3: M2+Repo+B Tipi likit fon
M3 daha geniş tanımlı para arzı miktarı olup, insanların çoğu kez göremediği mali
varlıkları içermektedir.
Tedavüldeki para miktarı Merkez Bankası’nın ve diğer bankaların yaptıkları çeşitli
işlemler sonucu artar veya azalır. Para miktarı devamlı olarak değiştiği için para arzının
sınırlarını çizmek zordur. Para arzına devletin gelirleri ve giderleri arasındaki ilişki,
bankaların likidite ihtiyaçları, dış ödemeler dengesinin durumu gibi çeşitli faktörler etki
etmektedir.
Devletin gelirinden fazla harcama yapması Merkez Bankası'na kanuni limitler
dahilinde borçlanmasına veya Merkez Bankası'ndaki mevduatının azalmasına neden
olacağından para arzının arttırır. Tersi durumda yani gelirin harcamadan fazla olması
durumunda ise Merkez Bankasına borçlanması azalacak veya Merkez Bankasındaki mevduatı
artacağından para arzını azaltıcı yönde etki yapacaktır.
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Bankaların geçici para ihtiyaçlarını karşılamak için portföylerindeki ticari senetlerini
Merkez Bankasına reeskont ettirmeleri veya Merkez Bankasından tahvil karşılığı avans
almaları para arzını arttırmaktadır. Reeskont ettikleri senetleri veya aldıkları avansları geri
ödemeleri ise para arzını azaltmaktadır.
Dış ödemeler dengesinin durumuna gelince; bir ülkenin ihracat yapması, dış ülkelere
faiz, temettü ve borç ödemesi ve sermaye ihraç etmesi o ülkeye dış ülkelerden döviz
transferine neden olmaktadır. Aynı şekilde bir ülkenin ithalat yapması, borç alması, sermaye
ithal etmesi de o ülkeden dış ülkelere döviz gitmesine sebebiyet vermektedir. Bu durumda bir
ülkenin döviz alacakları döviz borçlarından fazla olduğunda Merkez Bankası sattığından fazla
döviz alır ki bu para arzını arttırıcı yönde etkilemektedir. Döviz borçları döviz alacaklarından
fazla ise Merkez Bankası satın aldığından fazla döviz satışı yapar ki bu da para arzını azaltıcı
etki yaratır.

2.3.1. Arz Edilen Para Miktarı Tanımları
Para politikalarının somut etkileri para arzındaki değişiklikler aracılığı ile
gerçekleştirilir. Para arzı merkez bankalarının yanı sıra ticari bankalar tarafından yönlendirilir.
Yani para arzının yönlendirilmesinde esas rol bankacılık sistemine aittir. Merkez bankası
bankacılık sisteminin baş aktörüdür. Merkez bankası ekonomik koşulları esas alarak dolaşıma
para sürer, başka bir ifade ile emisyona gider.
Merkez Bankasının emisyona gitmesinin en temel nedeni varlıklarını finanse etmeye
çalışmaktır. Emisyon merkez bankasının ekonomiye olan yükümlülüğü olduğundan merkez
bankasının pasif kalemleri içinde yer almaktadır. Emisyonun kaynağını tasarruflar
oluşturmaz. Merkez bankası emisyon aracılığı ile piyasaya ek satın alma gücü enjekte eder.
Merkez bankası gerek emisyon yoluyla, gerekse mevduat munzam karşılıkları ile diğer
mevduatlarını kredi olarak değerlendirmek suretiyle kaydi para yaratıp; toplam likidite
düzeyini ekonomik gereksinimlere uyumlu hâle getirir. Bu anlamda ekonominin likidite
düzeyindeki değişiklikleri izlemek amacıyla merkez bankası bilançolarından çıkartılabilecek
başlıca tanımsal büyüklükler şunlardır:
-Rezerv Para (Baz Para)
-Parasal Taban
-Merkez Bankası Parası
Rezerv para, emisyon ve bankaların merkez bankasında bulunan mevduatları
(zorunlu karşılıklar ve bankaların serbest mevduatları)nın toplamıdır. Rezerv para baz para
veya güçlü para şeklinde de ifade edilebilir.
Parasal taban, dolaşımdaki para ile bankaların merkez bankasındaki rezervlerinin
toplamından oluşmaktadır.
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Merkez bankası parası, parasal taban ile merkez bankası bünyesindeki kamu
mevduatı toplamıdır. Burada kamu mevduatı, hem kamuya ait serbest mevduatı hem de
kullanılabilir kredi imkânını kapsamaktadır. Merkez bankası parası, merkez bankasının TL
cinsinden toplam yükümlülüğünü göstermektedir. Merkez bankası parası rezerv para ve
parasal taban ile birlikte rezerv büyüklükler şeklinde tanımlanmaktadır.

2.3.2. Para Çarpanı (Para Çoğaltanı)
Para arzı ile para tabanı arasındaki ilişki para çarpanı yoluyla anlaşılır. Para çarpanı,
para tabanındaki 1 TL’lik değişikliğin para arzını ne kadar değiştireceğini hesaplamaya
yardımcı olmaktadır. Para çarpanı aşağıdaki formül yardımı ile hesaplanır:
k= 1+c /c+r
Formülde;
c: Halkın elindeki toplam nakit miktarı / banka mevduatı;
r: Bankaların zorunlu rezerv miktarı / banka mevduatını göstermektedir.
Banka parası ile ilgili açıklamalar yapılırken de değinildiği gibi, bankalar kendilerine
yatın1an paranın tamamını istedikleri gibi kullanamazlar. Söz konusu paranın bir bölümü,
mudilerin günlük nakit taleplerinin karşılanması ve yasal karşılık olarak ayrılması zorunludur.
Bu şekilde ayrılan toplam rezerv miktarı, zorunlu rezerv olarak ifade edilebilir. Belirli bir
dönemde, zorunlu rezerv miktarı (MR) ile halkın elindeki nakit miktarı (MC) toplanarak
çarpan katsayısı ile çarpıldığında (k x (MR + MC), toplam para miktarı bulunur

2.3.3. Para Çarpanının Belirleyicileri
Para çarpanının belirleyicileri; zorunlu karşılık oranları, dolaşımdaki para miktarı ve
aşırı rezervler olmak üzere üç tanedir.
-Zorunlu Karşılık Oranları
Zorunlu karşılık oranı ↓ para çarpanı ↑ para tabanı ↑ para arzı ↑
Zorunlu karşılık oranı ↑ para çarpanı ↓ para tabanı ↓ para arzı ↓
-Dolaşımdaki Para Oranı
Dolaşımdaki para ↓ para çarpanı ↑ para tabanı ↑ para arzı ↑
Dolaşımdaki para ↑ para çarpanı ↓ para tabanı ↓ para arzı ↓
-Aşırı Rezervler
Aşırı rezervler ↓ para çarpanı ↑ para tabanı ↑ para arzı ↑
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Aşırı rezervler ↑ para çarpanı ↓ para tabanı ↓ para arzı ↓

2.3.4. Para Arzını Belirleyen Faktörler
Para arzının belirleyen faktörler beş tanedir. Bunlar; açık piyasa işlemleri, reeskont
kredileri, zorunlu karşılık oranları, bankaların aşırı rezerv bulundurma isteği, banka dışı
kesimin nakit bulundurma isteğidir.
-Açık Piyasa İşlemleri: Açık piyasa işlemleri merkez bankasının para tabanını
etkilemek için hazine bonoları ve tahvil alıp satma işlemidir. Merkez bankasının bankalardan
veya banka dışı kesimden tahvil ve bono alması, para tabanını artırırken tahvil ve bono
satması para tabanını azaltmaktadır
- Reeskont Kredileri: Para tabanı, dolaşımdaki para artı rezervler olarak tanımlandığı
için rezervlerdeki artış para tabanını artırmaktadır.
Reeskont kredileri ↑ rezervler ↑ para tabanı ↑ para arzı ↑
Reeskont kredileri ↓ rezervler ↓ para tabanı ↓ para arzı ↓
-Zorunlu Karşılık Oranı: Merkez bankası para tabanını ve para arzını zorunlu
karşılık oranını değiştirerek de etkileyebilmektedir.
Zorunlu karşılık oranı

↓ rezervler ↑ para tabanı ↑ para arzı ↑

Zorunlu karşılık oranı

↑ rezervler ↓ para tabanı ↓ para arzı ↓

-Bankaların Aşırı Rezerv Bulundurma İsteği: Mevduat çıkışlarının artmasının
beklendiği dönemlerde bankalar daha çok aşırı rezerv tutmaktadır. Örneğin, bayram, yılbaşı
dönemleri öncesinde harcamalar artacağından beklenenin üzerinde bir mevduat çıkışı
gerçekleşebilmektedir. Buna önlem olarak bankalar aşırı rezervlerini artırmak isteyebilirler.
Yine piyasa faiz oranının artması demek bankaların aşırı rezerv tutmasının fırsat
maliyetinin artması demektir. Bu durumda bankalar daha az aşırı rezerv tutmakta, daha çok
kredi vermektedirler. Böylece, daha çok kaydi para yaratılmaktadır. Bankaların aşırı rezerv
tutmaları ekonomide daha az kaydi para yaratılması anlamına gelmektedir. Bu yüzden merkez
bankası, para arzının düşmesini istemiyorsa, bankaların aşırı rezerv tutmaya istekli oldukları
dönemlerde piyasaya likidite sağlamaktadır.
-Banka Dışı Kesimin Nakit Bulundurma İsteği: Banka dışı kesimin nakit
bulundurma isteğini etkileyen faktörlere baktığımızda; bunlardan biri servettir. Servet arttıkça
nakit bulundurma isteği artmaktadır. İkinci faktör, likidite ihtiyacıdır. Bayram öncesi likidite
ihtiyacının artması ihtimaline karşı nakit bulundurma isteği artmaktadır. Üçüncüsü risk
faktörüdür. Bankacılık sistemine güvenin olmadığı bir durumda kriz beklentisi varsa nakit
bulundurma isteği artmaktadır. Dördüncüsü enflasyondur. Enflasyonlu dönemlerde paranın
reel olarak değer kaybına karşı nakit bulundurma isteği azalmaktadır. Son faktör gelir
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beklentisidir. Örneğin faiz oranlarındaki yükselme banka dışı kesimin nakit bulundurma
isteğini azaltmaktadır.

2.3.5. Para Arzı Aktörleri
Para arzının belirlenmesi sürecinde üç aktör rol oynamaktadır.
Merkez Bankası: Para politikası yönetimi ile bankacılık sisteminin kontrolünden
sorumludur.
Bankalar: Birey ve firmalardan mevduat toplayıp, kredi veren aracılardır. Ticari
bankalar ile mevduat toplayıp ödünç veren tüm kuruluşları kapsar.
Özel Sektör: Bankalara mevduat yatıran ve ödünç alan birey ve firmalardan oluşur.
Para arzı hem bankaların hem de özel sektörün davranışlarından etkilenmektedir.
Çünkü halkın para talebindeki değişim, mevduat talebini de etkileyecektir. Bankaların rolü
paranın mevduat olarak bankalara yatırılması ile ortaya çıkmaktadır. Şüphesiz ki merkez
bankası para arzının belirlenmesinde önemli role sahiptir. Bu doğrultuda para arzı; merkez
bankası, bankalar ve özel sektör arasındaki ilişkilere göre belirlenmektedir.

2.3.6. Para Arzının Dışsallığı-İçselliği Tartışması
Para arzının dışsallığı, içselliği tartışmaları son zamanlarda önem kazanmıştır. Para
arzının dışsal olması; para arzının para talebinden bağımsız, sadece merkez bankası
tarafından belirlenmesi anlamına gelmektedir. Para arzının içsel olması ise, para arzının
tamamen merkez bankalarınca kontrol edilemeyeceği anlamına gelmektedir.
Klasik, Neo-Klasik ve monetarist iktisatçılara göre para dışsaldır. Keynes’in
analizlerinde de paranın dışsal olduğu görülmektedir. Para arzının içselliğiyle ilgili tartışmalar
Post-Keynesçilerle birlikte başlamıştır. Post Keynesçilere göre para arzı, mevduat toplayan
finansal aracı kurumlar ve bu kurumlardan borçlananların etkileşimleri sonucunda
belirlenmektedir. Buna göre, merkez bankasının para politikasıyla ekonomiyi etkileme gücü
de azalmaktadır.
Literatürde, onaylayıcı içsellik ve yapısal içsellik olmak üzere iki içsellik yaklaşımı
bulunmaktadır. Özellikle finansal piyasalardaki gelişmeler para arzının içsel olduğu
tartışmalarını arttırmıştır. Bir görüşe göre para arzının büyüme oranı; finansal piyasalardaki
talep baskısı tarafından belirlenmektedir. Bankaların ve finansal kurumların yeterli rezervleri
olmadığı zaman, merkez bankası onların rezerv ihtiyacını karşılamak durumundadır. Aksi
hâlde finansal sistemin istikrarı bozulmaktadır. Bu durumda, onaylayıcı içsellik yaklaşımı
geçerli olmaktadır.
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Uygulamalar
- Kişi ve kurumların para talebini belirleyen unsurlar nelerdir?
- Para biriminin satın alacağı mal ve hizmet miktarı ne olarak ifade edilmektedir?
- Para talebini belirleyen faktörler nelerdir?
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Uygulama Soruları
1. Spekülasyon güdüsü ile para talebinin faiz oranlarındaki değişimlere karşı son
derece duyarlı olduğunu ifade eden yaklaşım hangisidir?
2. Bir ekonomide belirli bir dönemde kişilerin ve bankaların elinde tuttukları likit
değerler toplamına ne denilmektedir?
3. Para talebini belirleyen faktörler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kişilerin veya kurumların ödemelerini yapabilmek için ceplerinde, kasalarında veya
bankalarındaki vadesiz mevduat hesaplarında, bulundurmak istedikleri para miktarına para
talebi denir. Muamele Güdüsü ile, ihtiyat Güdüsü ile, spekülasyon Güdüsü ile para talep
edilmektedir. Likidite tercihi teorisi; spekülasyon güdüsü ile para talebinin faiz oranlarındaki
değişimlere karşı son derece duyarlı olduğunu ifade etmektedir. Likidite tuzağında ise faiz
oranının düşebileceği öyle bir düzey vardır ki yani tahvil fiyatları o kadar yükselmiştir ki para
arzını arttırarak faiz oranlarını daha fazla düşürmek mümkün değildir.
Bir ekonomide belirli bir dönemde kişilerin ve bankaların elinde tuttukları likit
değerler toplamına para arzı denir. Para arzı bir ekonomide ölçüm anında kullanımda bulunan
toplam para miktarıdır. Dar para arzı genellikle para ve paraya en yakın belgelerdir. Nakit
para vadesiz mevduat ve çekler bu kategoriye girmektedir. Geniş tanımlı para arzı kavramında
ise vadeli mevduat, repo ve benzeri araçlar söz konusu olmaktadır. Para arzının ölçülmesi ve
izlenmesi ekonominin gidişi hakkında bilgi vermesi bakımından önemlidir. M1-M2 ve M3
olmak üzere üç çeşit para arzı tanımı bulunmaktadır.
Arz edilen para miktarı tanımları; Rezerv Para (Baz Para), Parasal Taban, Merkez
Bankası Parası. Rezerv para, emisyon ve bankaların merkez bankasında bulunan mevduatları
(zorunlu karşılıklar ve bankaların serbest mevduatlarıdır. Parasal taban, dolaşımdaki para ile
bankaların merkez bankasındaki rezervlerinin toplamından oluşmaktadır. Merkez bankası
parası, parasal taban ile merkez bankası bünyesindeki kamu mevduatı toplamıdır.
Para çarpanı, para tabanındaki 1 TL’lik değişikliğin para arzını ne kadar
değiştireceğini hesaplamaya yardımcı olmaktadır. Para çarpanının belirleyicileri; zorunlu
karşılık oranları, dolaşımdaki para miktarı ve aşırı rezervler olmak üzere üç tanedir.
Para arzının belirleyen faktörler beş tanedir. Bunlar; açık piyasa işlemleri, reeskont
kredileri, zorunlu karşılık oranları, bankaların aşırı rezerv bulundurma isteği, banka dışı
kesimin nakit bulundurma isteğidir.
Para arzının belirlenmesi sürecinde üç aktör rol oynamaktadır. Merkez Bankası: Para
politikası yönetimi ile bankacılık sisteminin kontrolünden sorumludur. Bankalar: Birey ve
firmalardan mevduat toplayıp, kredi veren aracılardır. Ticari bankalar ile mevduat toplayıp
ödünç veren tüm kuruluşları kapsar. Özel Sektör: Bankalara mevduat yatıran ve ödünç alan
birey ve firmalardan oluşur.
Para arzının dışsal olması; para arzının para talebinden bağımsız, sadece merkez
bankası tarafından belirlenmesi anlamına gelmektedir. Para arzının içsel olması ise, para
arzının tamamen merkez bankalarınca kontrol edilemeyeceği anlamına gelmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisatçılara göre para talebinin nedenidir?
a) Geleceğin belirsizliği
b) Kişinin serveti
c) Tüketicinin zevk ve tercihleri
d) Yüksek kârlı iş olanakları
e) Mübadele
2) Faiz oranı yüksekken elde para tutmanın sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana
gelir?
a) Paranın alternatif maliyeti düşer
b) Paranın alternatif maliyeti yükselir
c) Paranın alternatif maliyeti değişmez
d) Para talebi artar
e) Para talebi değişmez
3) Aşağıdakilerden hangisi para talebini belirleyen faktörlerden biri değildir?
a) Piyasadaki para miktarı
b) Faiz oranları
c) Alternatif finansal araç artışı
d) Farklı ödeme yöntemlerinin varlığı
e) Geleceğe yönelik beklentiler
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4) Aşağıdakilerden hangisi kaydi paranın
görmektedir?

yaratılmasında para fonksiyonunu

a) Vadesiz mevduat
b) Çek
c) Kâğıt para
d) Banknot
e) Bozuk para
5) Para tabanındaki 1 TL’lik değişikliğin para arzını ne kadar değiştireceğini gösteren
kavram hangisidir?
a) Kaydi para
b) Rezerv para
c) Parasal taban
d) Merkez bankası parası
e) Para çarpanı
6) Aşağıdakilerden hangisi para çarpanını arttırır?
a) Ekonomideki belirsizlik
b) Reeskont faiz oranındaki düşüş
c) Reeskont faiz oranındaki artış
d) Piyasa faiz oranındaki artış
e) Döviz kurundaki artış
7) Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının TL cinsinden toplam yükümlülüğünü
göstermektedir?
a) Kaydi para
b) Para arzı
c) Merkez Bankası Parası
d) Parasal taban,
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e) Rezerv para
8) Aşağıdakilerden hangi yaklaşıma göre para dışsaldır?
a) Marjinalist
b) Merkantilist
c) Rasyonel beklentiler
d) Neo-Klasik
e) Fizyokratlar
9) Merkez bankası bankaların rezerv ihtiyacını karşılamadığı durumunda finansal
sistemin istikrarının bozulduğu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dışsallık yaklaşımı
b) İçsellik yaklaşımı
c) Cambridge yaklaşımı
d) Mübadele yaklaşımı
e) Pareto yaklaşımı

Cevaplar:
1) e, 2) b, 3) a, 4) a, 5) e, 6) b, 7) c, 8) d, 9) b
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3. PARANIN DEĞERİ-MİKTAR TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Paranın Değeri-- Miktar Teorisi
- Fisher Denklemi - Mübadele Yaklaşımı
- Cambridge Denkemi - Para Tutumu Yaklaşımı
- Modern Miktar Teorisi
- Klasiklerde Para Politikası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Paranın değeri ne ile ifade edilmektedir?
2. Miktar teorisi neyi açıklamaktadır?
3. Para teorisi ve para politikasına ilişkin teorik yaklaşımlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Para arzında meydana gelen
değişimlerin, fiyatlar genel
düzeyini de para arzındaki
artış yönünde ve oranında
değiştirdiğini
kavrayabilmek.
Modern miktar teorisi ile
klasik miktar teorisi arasında
bazı
farklılıklar
bulunduğunu bilmek
Klasik
yaklaşıma
göre,
ekonomi
sürekli
tam
istihdam
dengesinde
bulunacağından, para ve
maliye
politikalarının
iktisadi
istikrarın
sağlanmasındaki
rolleri
sınırlı olduğu hakkında bilgi
edinebilmek.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Araştırarak

İnceleyerek

İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Paranın Değeri



Fiyatlar Genel Düzeyi



Fisher Denklemi



Cambridge Denklemi



Modern Miktar Teorisi



Klasik Yaklaşım
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Giriş
Bu bölümde, paranın değeri ile miktar reorisi başlığı altında para miktarındaki
değişimlerle, fiyatlar genel düzeyi ve dolayısıyla paranın değeri arasındaki ilişkiyi, açıklayan
Fisher ve Cambridge yaklaşımları ile modern miktar teorisi incelenecektir. Ayrıca para teorisi
ve para politikasına ilişkin teorik yaklaşımlarından Klasik yaklaşım, ele alınacak konu
başlıkları arasında yer almaktadır.
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3.1. Paranın Değeri
Günümüzde herhangi bir malın değerinin başka bir mal ile ifadesi (nispi fiyat), yerini
malın para cinsinden değerine (mutlak fiyat) bırakmıştır. Böylece malın değerinin
belirlenmesinde önemli bir ölçü olan paranın da bir değeri bulunmaktadır. Paranın değeri
onun satın alma gücünü yansıtmaktadır. Buna göre paranın değeri para biriminin satın
alacağı mal ve hizmet miktarı olarak ifade edilmektedir.
Paranın ortak değer ölçüsü olma fonksiyonu ile tasarruf aracı olma fonksiyonunu
yerine getirebilmesi paranın değerinin istikrarlı olmasına bağlı olmaktadır. Buna karşın
paranın değeri çeşitli nedenlere bağlı olarak zaman içinde değişim göstermektedir.
Paranın değeri mal ve hizmet fiyatları ile ters orantılıdır Ekonomide fiyatlar genel
düzeyi yükseldikçe, paranın değeri düşmekte, fiyatlar genel düzeyi düştükçe paranın değeri
yükselmektedir. Paranın değerinin formülle ifadesi
1
 = ----------P

şeklinde olmaktadır.

: Paranın Değeri
P: Fiyatlar Genel Düzeyi
Paranın diğer mal ve hizmetler karşısındaki satın alma gücünde yani değerindeki
düşme onların öncesine göre daha azını satın alabilmesi demektir.
Paranın değerindeki değişmelerin nedenleri miktar teorisi olarak tanımlanan
yaklaşımla açıklanmaktadır.

3.2. Miktar Teorisi
Para miktarındaki değişimlerle, fiyatlar genel düzeyi ve dolayısıyla paranın değeri
arasındaki ilişki miktar teorisi ile açıklanmıştır. Klasik iktisatçılar tarafından geliştirilen bu
teoriye göre; para miktarı ile fiyatlar genel düzeyi ve paranın değeri arasında yakın bir ilişki
bulunmaktadır.
Klasik görüşe göre; tam istihdamda bulunan bir ekonomide para arzında meydana
gelen değişimler, fiyatlar genel düzeyini de para arzındaki artış yönünde ve oranında
değiştirmektedir. Paranın değeri de fiyatlar genel düzeyi ile ters orantılı olduğundan; miktar
teorisine göre para miktarı ile paranın değeri arasındaki ilişki de ters yönlü olmaktadır. Buna
göre para miktarında bir artış olduğunda paranın değeri düşmekte, tersi durumda para
miktarındaki düşme hâlinde ise paranın değeri yükselmektedir.
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Klasik iktisatçılar tarafından ortaya atılan ve eleştirilere rağmen Birinci Dünya
Savaşı’na kadar kabul gören bu teori, klasik sistemin temel taşlarından birisini
oluşturmaktadır.
Bu teoriyi savunan iktisatçılar tarafından miktar teorisi iki yaklaşımla açıklanmaktadır.
Bu yaklaşımlar Fisher Denklemi – Mübadele Yaklaşımı, Cambridge Denklemi - Para
Tutumu Yaklaşımıdır.

3.2.1. Fisher Denklemi – Mübadele Yaklaşımı
Mübadele yaklaşımı en açık şekli ile Amerikalı iktisatçı İ. Fisher tarafından 1911
yılında ele alınmış ve geliştirilmiştir. Bu teoriye göre; bir ekonomide para miktarında
meydana gelebilecek bir artış veya azalış aynı yönde ve aynı oranda ekonomideki fiyatlar
genel düzeyine yansımaktadır. Örneğin para arzındaki artış oranı %15 ise fiyatlar genel
düzeyi de %15 artmaktadır.
Fisher miktar teorisini mübadele denklemi adı verilen bir denklem kullanarak
açıklamaktadır. Denklem Fisher tarafından kurulduğundan Fisher Denklemi olarak da
adlandırılmaktadır. Mübadele Denklemi:
MV = PT şeklindedir.
M : Para arzı (Para miktarı)
V : Paranın dolaşım hızı
P : Fiyatlar Genel Düzeyi
T : Belirli bir dönemdeki işlem hacmini ifade etmektedir.
Bu eşitliğin sol tarafı ekonomide belirli bir dönemde dolaşımdaki para miktarı ile
paranın el değiştirme hızının çarpımını (MV) yansıtmaktadır. Sağ taraf ise belirli bir
dönemde (bir yıl) el değiştiren mal ve hizmet miktarıyla, bu işlemlerdeki ortalama fiyatın
çarpımını (PT) ifade etmektedir. Buna göre ekonomideki işlem hacminin parasal değeri
(MV), bu işlemler sırasında yapılan ödemeler toplamına eşit olmaktadır.
Paranın dolaşım hızı (V) halkın sosyal ve ekonomik alışkanlıklarına bağlı olduğundan
kısa dönemde genellikle sabit olduğu kabul edilmektedir. Aynı şekilde bir ekonomide tam
istihdam şartları altında paranın işlem hacmi başka bir ifade ile alışverişe konu olan mal ve
hizmet miktarı da sabit olmaktadır. İşlem hacmindeki değişim kapasite artışı ile teknolojik
gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Tüm bu açıklamalar doğrultusunda mübadele denkleminde; işlem hacmi (T) ile
dolaşım hızının (V) sabit olması nedeniyle para arzındaki (M) bir değişmenin fiyatlar genel
düzeyini (P) aynı yönde ve aynı oranda arttırdığı görülmektedir. Böylece para arzındaki
artışlar doğrudan fiyatlar genel düzeyini yükseltmekte ve paranın değerini de düşürmektedir.
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Mübadele denklemi ile miktar teorisini açıklarken; denklemde kaydi para miktarını,
dolaşımdaki para miktarından ayrı olarak ifade etmek istediğimizde denklemi aşağıdaki gibi
yazmak mümkün olmaktadır.
MV + M'V' = PT
M’ : Banka parası
V’ : Banka parasının dolaşım hızı
Mübadele denkleminin asli ve kaydi parayı kapsayacak şekilde detaylı ifadesi;
dolaşımdaki para yanında, banka parasının da fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkisini daha
belirtici şekilde ortaya konmasını sağlamaktadır.
Bu teori parayı sadece bir değişim aracı olarak görmektedir. Oysa günümüzde
insanların para talepleri sadece işlem güdüsü ile değil, aynı zamanda spekülasyon ve ihtiyat
güdüleriyle de para talep ettikleri görülmektedir.

3.2.2. Cambridge Denklemi - Para Tutumu Yaklaşımı
Para tutumu yaklaşımı başta A. Marshall olmak üzere Cambridge Üniversitesinin
öğretim üyeleri tarafından benimsenmiş bir görüş olduğundan dolayı Cambridge Denklemi
adı verilmektedir.
Miktar teorisinin mübadele yaklaşımında paranın değeri para arzı kavramı ile
açıklanmaktadır. Buna karşın para tutumu yaklaşımı paranın değerinin belirlenmesinde para
arzı kadar para talebinin de belirleyici unsur olduğunu vurgulamaktadır. Cambridge denklemi
aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.
M = k. PT
M : Para arzı (Para miktarı)
k : İnsanların ellerinde tutmak istedikleri paranın, parasal işlem hacmine oranı
P : Fiyatlar genel düzeyi
T : İşlem hacmi
Bu eşitliğin sol tarafı para arzını, sağ tarafı ise para talebini yansıtmaktadır. Burada
M’nin para arzını ifade etmesinin yanı sıra; k PT’yi k ve PT olarak ayırıma tabi tutup kT ile P
çarpıldığında nominal para talebi elde edilmektedir.
Miktar teorisini açıklayan Cambridge ve Fisher Denklemleri arasında paranın değeri
konusunda bazı farklar bulunsa bile her iki yaklaşımın da aynı sonuca vardığı görülmektedir.
M = kPT
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Denkleminde P’yi ele aldığımızda
M  Para Arzı
P = -----------------------kT  Para Talebi
Para talebinin (kT) kısa dönemde değişmediği varsayımı altında para miktarındaki bir
artış fiyatlar genel düzeyini aynı yönde ve oranda değiştirmektedir. Görülmektedir ki
Cambridge Denklemi ile Fisher Denklemi aynı sonuca varmaktadır.
Formüle edildiğinde k kişilerin gelirlerinin ortalama olarak ne kadarını para olarak
tutmak istediklerini göstermekte olup; paranın dolaşım hızının tersi olarak ifade edilmektedir.
Buna göre
1
k = --------V
Örneğin: 200 milyarlık iş hacmi karşısında, herhangi bir aksaklığı önlemek amacıyla
ellerinde 40 milyarını tutmak istediklerinde
40
1
k = --------- = ------- ’tir.
200
5

Bir ekonomide k 

1
olması kişilerin gelirlerinin beşte birini para olarak ceplerinde
5

veya vadesiz tasarruf hesaplarında tutmak istediklerini göstermektedir. k’nın kurumsal
unsurlar tarafından belirlenmesi (halkın alışkanlıklarına-psikolojik unsurlarına göre)
nedeniyle kısa dönemde sabittir.
Buna göre; M = k.PT ifadesinde, k yerine 1/V konulduğunda
1
M = --------- . PT
V

MV = PT
elde edilmektedir. Bu da mübadele denklemini ifade ettiğinden yukarıda ifade edilen
her iki yaklaşımın da aynı sonuca vardığı görülmektedir. Sadece Fisher Denklemi para arzı
kavramına ağırlık verirken; Cambridge Denklemi para talebi kavramını da dikkate almaktadır.

52

3.3. Modern Miktar Teorisi
Paranın değerini açıklamaya yönelik olarak M. Friedman klasik miktar teorisinin farklı
bir versiyonunu ortaya atarak para miktarı değişikliklerinin toplam harcamalar üzerindeki
etkisinin Keynesyen iktisatçıların öne sürdüğünün aksine, klasik iktisatçıların öne sürdüğü
gibi direkt olarak ortaya çıktığını savunmaktadır.
Friedman’ın modern miktar teorisi yaklaşımını Keynesyen teoriden ayıran unsurlardan
biri karar birimlerinin hangi güdüyle para talep ederler sorusu yerine, karar birimlerinin para
talebini belirleyen unsurların neler olduğudur.
Friedman’a göre bir malın talebi malın fiyatına, diğer mal fiyatlarına, tüketicinin
gelirine, zevk ve tercihlerine göre belirleniyorsa modern miktar teorisinde para talebi; sürekli
gelir, beşerî servet miktarı, servetten beklenen getiri ve enflasyonist beklenti gibi faktörlerin
fonksiyonu olarak ifade edilmektedir.
Sürekli gelir; ekonomideki karar birimlerinin geçmiş, bugünkü ve gelecekteki
gelirlerine bağlı olarak elde edilen bir ortalama gelir kavramı olarak ifade edilmektedir.
Friedman servet kavramını beşeri servet ve beşeri olmayan servet olarak iki kategoriye
ayırmaktadır. Beşerî servet kişinin bireysel ve zihinsel yetenekleri doğrultusunda elde edeceği
gelir akımının bugünkü değerini yansıtmaktadır. Beşerî servetin likiditesi düşüktür ve kolayca
paraya çevrilemez. Beşerî olmayan servet ise istenildiğinde paraya çevrilmesi mümkün olan;
tahvil, hisse senedi, taşınmaz malların değeridir. Tahvil, hisse senedi gibi finansal aktiflerin
getirisi ile elde para tutma arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum spekülasyon
güdüsü ile para talebine benzer durumu yansıtırken finansal aktiflerin getirisindeki artış para
talebinde azaltıcı etki doğurmaktadır.
Ekonomide enflasyonist bir beklentinin oluşması paradan kaçış etkisi yaratmaktadır.
Bu durumda paranın dolaşım hızı artarken elde tutulacak para miktarı da azalmaktadır.
Modern miktar teorisi ile klasik miktar teorisi arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır.
Klasik miktar teorisinde para arzında meydana gelebilecek bir artış fiyatlar genel düzeyinde
aynı yönde ve aynı oranda bir artış meydana getirmektedir. Oysa modern miktar teorisinde ise
para arzındaki artış fiyatlar genel düzeyinde aynı yönde ancak daha yüksek bir oranda artışa
sebebiyet vermektedir. Bunda en önemli etken; kısa dönemde paranın dolaşım hızının değişir
olması ve para talebinin fiyatlar genel düzeyini artış yönünde etkilemesi olarak görülmektedir.
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Uygulamalar
- Para miktarı ile fiyatlar genel düzeyi ve paranın değeri arasındaki ilişkiyi açıklayan
yaklaşım hangisidir?
- Modern miktar teorisi yaklaşımı ile klasik miktar teorisi yaklaşımı arasındaki farklar
nelerdir?
- Klasik yaklaşıma göre maliye politikası uygulamaları neye yol açmaktadır?
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Uygulama Soruları
1. Tam istihdamda bulunan bir ekonomide para arzında meydana gelen değişimler,
fiyatlar genel düzeyini nasıl değiştirmektedir?
2. Fisher ve Cambridge yaklaşımları arasındaki farklar nelerdir?
3. Klasik yaklaşıma göre para arzındaki değişiklikler, uzun dönemde hangi
değişkenleri etkilememektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Paranın değeri onun satın alma gücünü yansıtmaktadır. Buna göre paranın değeri
para biriminin satın alacağı mal ve hizmet miktarı olarak ifade edilmektedir. Paranın değeri
mal ve hizmet fiyatları ile ters orantılıdır. Ekonomide fiyatlar genel düzeyi yükseldikçe
paranın değeri düşmekte, fiyatlar genel düzeyi düştükçe paranın değeri yükselmektedir.
Paranın değerinin formülle ifadesi
Para miktarındaki değişimlerle, fiyatlar genel düzeyi ve dolayısıyla paranın değeri
arasındaki ilişki miktar teorisi ile açıklanmaktadır. Miktar teorisi iki yaklaşımla
açıklanmaktadır. Bu yaklaşımlar Fisher Denklemi – Mübadele Yaklaşımı, Cambridge
Denklemi - Para Tutumu Yaklaşımıdır.
Mübadele yaklaşımına göre; bir ekonomide para miktarında meydana gelebilecek bir
artış veya azalış aynı yönde ve aynı oranda ekonomideki fiyatlar genel düzeyine
yansımaktadır. Bu teori parayı sadece bir değişim aracı olarak görmektedir. Oysa günümüzde
insanların para talepleri sadece işlem güdüsü ile değil, aynı zamanda spekülasyon ve ihtiyat
güdüleriyle de para talep ettikleri görülmektedir.
Cambridge Denklemi-para tutumu yaklaşımı paranın değerinin belirlenmesinde para
arzı kadar para talebinin de belirleyici unsur olduğunu vurgulamaktadır. Her iki yaklaşımın da
aynı sonuca vardığı görülmektedir Fisher Denklemi para arzı kavramına ağırlık verirken
Cambridge Denklemi para talebi kavramını da dikkate almaktadır.
Modern Miktar Teorisi yaklaşımını Keynesyen teoriden ayıran unsurlardan biri karar
birimlerinin hangi güdüyle para talep ederler sorusu yerine, karar birimlerinin para talebini
belirleyen unsurların neler olduğudur. Modern miktar teorisi ile klasik miktar teorisi arasında
bazı farklılıklar bulunmaktadır. Klasik miktar teorisinde para arzında meydana gelebilecek bir
artış fiyatlar genel düzeyinde aynı yönde ve aynı oranda bir artış meydana getirmektedir.
Oysa modern miktar teorisinde ise para arzındaki artış fiyatlar genel düzeyinde aynı yönde
ancak daha yüksek bir oranda artışa sebebiyet vermektedir. Bunda en önemli etken; kısa
dönemde paranın dolaşım hızının değişir olması ve para talebinin fiyatlar genel düzeyini artış
yönünde etkilemesi olarak görülmektedir.
Para teorisi ve para politikasına ilişkin teorik yaklaşımlar ele alındığında Klasik
Yaklaşım, devletin çeşitli gerekçelerle ekonomiye müdahale etmesine karşı çıkmakta,
ekonomide “Görünmeyen El “ prensibinin varlığı hem fiyat istikrarını hem de tam istihdamı
sağlayabilmektedir. Klasik yaklaşıma göre kamu harcamalarındaki bir artış ve vergi
oranlarındaki bir azalış veya her iki politikanın aynı anda uygulanması nedeniyle ortaya çıkan
bütçe açığı, iktisadi açıdan çok önemli iki sonuca yol açmaktadır. 1- Bütçe açıkları reel faiz
oranlarının yükselmesine neden olmakta, 2-Yüksek faiz oranları, tüketim ve yatırım
harcamaları bileşiminden oluşan özel sektör harcamalarını düşürmektedir
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Bölüm Soruları
1) Paranın değerini kavram yansıtan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Satın alma gücü
b) Mal fiyatları
c) Hizmet fiyatları
d) Fiyatlar genel düzeyi
e) Enflasyon
2) Aşağıdakilerden hangisi para miktarındaki değişimlerle, fiyatlar genel düzeyi ve
dolayısıyla paranın değeri arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir?
a) Miktar teorisi
b) Satın alma gücü
c) Enflasyon
d) Deflasyon
e) e-Stagflasyon
3) Miktar teorisinin mübadele yaklaşımında paranın değeri hangi kavram ile
açıklanmaktadır?
a) Para talebi
b) Para arzı
c) Para miktarı
d) Paranın satın alma gücü
e) Fiyatlar genel düzeyi
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4) Miktar teorisinin para tutumu yaklaşımında paranın değeri hangi kavram ile
açıklanmaktadır?
a) Para talebi
b) Para arzı
c) Para miktarı
d) Paranın satın alma gücü
e) Fiyatlar genel düzeyi
5) Aşağıdakilerden hangisi modern miktar teorisinde para talebini belirleyen
unsurlardan biri değildir?
a) Sürekli gelir,
b) Deflasyonist beklenti
c) Beşeri servet miktarı
d) Servetten beklenen getiri
e) Enflasyonist beklenti
6) Miktar teorisinin Cambridge ve Fisher versiyonlarını birbirleri ile özdeş hale getiren
eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?
a) k=1/V
b) V=k
c) V=k2
d) k=1/2
e) k-1=V
7) Paranın değerindeki değişmelerin nedenleri hangi yaklaşımla açıklanmaktadır?
a) Dışsallık yaklaşımı
b) İçsellik yaklaşımı
c) Pareto yaklaşımı
d) Miktar teorisi yaklaşımı
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e) Tobin’in portföy dengesi yaklaşımı
8) Miktar teorisinin Fisher
etmektedir?

denkleminde ”MV = PT”eşitliğinde P neyi ifade

a) Banka parası
b) Paranın dolaşım hızı
c) Fiyatlar Genel Düzeyi
d) İşlem hacmini
e) Para arzı
9) Aşağıdakilerden hangi yaklaşım ekonomideki durgunluk ve işsizlik gibi
istikrarsızlığın piyasa ekonomisinden kaynaklandığı görüşünü savunmaktadır?
a) Klasik
b) Keynesyen
c) Monetarist
d) Yeni Klasik
e) Yeni Keynesyen
10) Ekonomide ortaya çıkabilecek fiyat dalgalanmalarını düzeltmek ve tam istihdamı
sağlamak devlet müdahalesini gerektirmemektedir ifadesi hangi yaklaşıma aittir?
a) Klasik yaklaşım
b) Keynes’çi yaklaşım
c) Monetarist yaklaşım
d) Yeni Klasik yaklaşım
e) Yeni Keynes’çi yaklaşım

Cevaplar:
1) a, 2) a, 3) b, 4) a, 5) b, 6) a, 7) d, 8) c, 9) e, 10) a
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4. PARA TEORİSİ VE PARA POLİTİKASINA İLİŞKİN TEORİK
YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. bölümdeki “4.1. Klasiklerde Para Politikası” konusu ders sunumlarında 3. Hafta
kapsamında anlatılmıştır.
- Keynes’te Para Politikası
- Monetarist Para Politikası
- Yeni Klasiklerde Para Politikası
- Yeni Keynes’te Para Politikası
- Post Keynes’te Para Politikası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Para teorisi ve para politikasına ilişkin teorik yaklaşımları nelerdir?
2. Keynesyen yaklaşıma göre para politikası açısından ifade edilen görüş farklılıkları
nelerdir?
3. Monetarist yaklaşımın para politikasına ilişkin görüşleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Keynesçi yaklaşımın para
politikasından
ziyade,
maliye
politikası
uygulamalarına
ağırlık
vermesi ve para politikasını
tamamen
devre
dışı
bırakmamasını anlamak
Monetarist yaklaşıma göre
para arzındaki değişiklikler,
ilk olarak ekonomik aktivite
düzeyini etkilemekte olup;
para
arzındaki
değişikliklerin millî gelir,
istihdam
ve
fiyatlar
düzeyinin belirlenmesinde
en önemli faktör olduğunu
bilmek
Post Keynesyen yaklaşımın
monopol
gücüne
sahip
firmaların piyasa gücü ve
gelir dağılımı konularını
incelediklerini anlamak

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İnceleyerek

İnceleyerek

İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar
 Keynesyen Yaklaşım
 Monetarist Yaklaşımı
 Yeni Klasik İktisat
 Yeni Keynesyen Yaklaşım
 Post Keynesyen Yaklaşım
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Giriş
Bu bölümde, para teorisi ve para politikasına ilişkin teorik yaklaşımlar, Keynesçi
yaklaşımda, Monetarist yaklaşımda, Yeni Klasik yaklaşımda, Yeni Keynesçi yaklaşımda ve
Post Keynesçi yaklaşımda ele alınmıştır.
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4. PARA TEORİSİ VE PARA POLİTİKASINA İLİŞKİN TEORİK
YAKLAŞIMLAR
Para teorisi ve para politikasına ilişkin teorik yaklaşımları klasik yaklaşımda,
Keynes’te, monetarist yaklaşımda, yeni klasik yaklaşımda, yeni Keynesçi yaklaşımda ve post
Keynesçi yaklaşımda açıklamak mümkündür.
Klasik yaklaşım, devletin çeşitli gerekçelerle ekonomiye müdahale etmesine karşı
çıkmaktadır. Ekonomide ortaya çıkabilecek fiyat dalgalanmalarını düzeltmek ve tam
istihdamı sağlamak devlet müdahalesini gerektirmemektedir. Çünkü ekonomide
“Görünmeyen El “ prensibinin varlığı hem fiyat istikrarını hem de tam istihdamı
sağlayabilmektedir. Ekonomide bazen küçük çaplı aksaklıklar olsa bile, ekonominin istikrarlı
yapısı bunları giderebildiğinden devlet müdahalesine gerek olmaksızın yeniden dengeye
ulaşılabilmektedir.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında ülke ekonomileri durgunluk ve işsizlik problemleri
ile karşı karşıya kalmışlardır. Özellikle 1929 yılında ortaya çıkan Büyük Buhran olarak ta
ifade edilen çok önemli ekonomik ve sosyal sorunların yaşanması, birçok sanayi ülkesinde
ciddi durgunluk yaşanmasına neden olmuştur. Bu dönemde Keynes ekonominin kendiliğinden
dengeye gelemeyeceği ve tam istihdama ulaşılamayacağı görüşünü savunmuştur. Ekonomi
kendi işleyişine bırakıldığında durgunluk ve işsizlik gibi istikrarsızlıkların sürekli
olabileceğini belirtmiştir. Keynes’çi yaklaşıma göre durgunluğun nedeni özel tüketim ve
yatırım harcamalarının yetersizliğidir. Dolayısıyla durgunluk dönemlerinde devlet toplam
talebi canlandırmak için telafi edici maliye politikasını uygulamalıdır. Tüm bu görüşlere
rağmen Keynesçi yaklaşım stagflasyon sorununa çözüm üretemediğinden ciddi eleştirilere
maruz kalmış, Monetarist yaklaşımın görüşleri ağırlık kazanmıştır.
Monetarist yaklaşımı savunan görüşe göre para talebi ile faiz oranları arasındaki ilişki
zayıf olmasına karşın faiz oranları ile yatırımlar arasında güçlü bir ilişki vardır. Kamu
harcamaları yoluyla faiz oranlarının artması özel sektör yatırımlarını, buna bağlı olarak ta
toplam talep ve millî geliri olumsuz etkilemektedir. Monetarist yaklaşıma göre devletin asıl
sorumluluğu tam istihdamı sağlamaktan çok, serbest mübadeleyi kolaylaştırmaktır.
Yeni klasik iktisat (rasyonel beklentiler) yaklaşımı 1970’li yıllarda ekonomilerde
görülen enflasyon-işsizlik-stagflasyon gibi istikrarsızlıklara Keynesçi yaklaşımın çözüm
olmamasına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu görüşe göre üretim ve istihdamda istikrarı
sağlamayı amaçlayan iktisat politikalarının hiçbir faydası yoktur. Ekonomide istikrarın
sağlanabilmesi için istikrar politikalarının uygulanmasına gerek yoktur, zira bu tür politikalar
reel etkiler de yaratmamaktadır. Bu nedenle ekonomide ortaya çıkan sorunların devlet
müdahalesi yerine piyasa mekanizmasının işleyişine bırakılmasının daha doğru uygulama
olacağını ifade etmişlerdir.
Yeni Keynesyen yaklaşım; Avrupa’da 1980-1990 döneminde işsizlik oranlarındaki
görülen yükselmenin Keynesçi politikaların alternatif olarak savunulması ile ortaya çıkmıştır.
Ekonomideki durgunluk ve işsizlik gibi istikrarsızlığın piyasa ekonomisinden kaynaklandığı
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görüşünü savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre beklentiler rasyonel olabilir, ancak piyasalar her
zaman mükemmel bir şekilde çalışmadığından, ekonomide ortaya çıkan dalgalanmaların
piyasanın kendiliğinden işleyen mekanizmaları ile ortadan kalkmayacağını ifade etmişlerdir.
Post Keynesyen yaklaşım ise Keynesyen teori içinde monopol gücüne sahip firmaların
piyasa gücü ve gelir dağılımı konularını incelemişlerdir. Toplam talepte artışların yaşandığı
dönemlerde enflasyonu kontrol altında tutmak için ücret ve fiyat kontrollerinin gerekliliğini
ileri sürmüşlerdir.

4.1. Klasiklerde Para Politikası
Klasik yaklaşıma göre, ekonomi sürekli tam istihdam dengesinde bulunacağından,
para ve maliye politikalarının iktisadi istikrarın sağlanmasındaki rolleri sınırlı olmaktadır.
Başka bir ifade ile, fiyatlar ve ücretler esnek olduğundan dolayı tam istihdam dengesi, nispi
fiyat değişiklikleri aracılığıyla sağlanmaktadır. Para ve maliye politikası uygulamaları
gereksizdir.
Dolaşımdaki para miktarı sabit kaldığı sürece, fiyatlar genel düzeyi istikrarlıdır. Klasik
yaklaşımda, devlete iktisadi sistemde sınırlı bir yer verildiğinden, para otoriteleri sadece para
arzının ekonominin ihtiyacına uygun olması için müdahale edebilmektedir. Çünkü klasik
yaklaşıma göre para arzındaki değişiklikler, uzun dönemde aşağıdaki değişkenleri
etkilememektedir.
-Mal ve hizmetlerin nispi fiyatları
-Reel ücret oranları
-Reel faiz oranları
-İstihdam ve millî gelir
Söz konusu değişkenlerin para politikasındaki değişikliklere karşı duyarsız olması,
paranın yansızlığı kavramı ile ifade edilmektedir Klasik yaklaşımda, ekonomide tam
istihdam dengesi müdahaleye gerek olmadan kendiliğinden oluşacağından para politikası gelir
düzeyini etkilememektedir. Para arzındaki değişiklikler, bireylerin işlem miktarını artırırken
tam istihdam koşullarında üretilen millî gelir düzeyini değiştirme gücüne sahip değildir.
Dolayısıyla para arzındaki değişiklikler, fiyatlar düzeyini aynı oranda ve aynı yönde
etkilemektedir.
Klasik yaklaşım, parayı pasif bir araç şeklinde değerlendirmektedir. İktisat politikası
aracı olarak sadece para politikasına yer vermişler ve maliye politikası araçlarının, sadece
para politikası araçları ile kullanıldığında anlam kazandığını ifade etmişlerdir. Ekonomide
tasarruf eğiliminin artması veya fiyatlar genel düzeyinde dalgalanmalar gözlenmesi
durumunda, maliye politikası araçları yerine para politikası araçları kullanılmasını uygun
görmektedir. Çünkü maliye politikası araçları tek başına etkin sonuçlar doğurmamaktadır.
Örneğin kamu harcamaları, para arzı arttırılmadan, tahvil satışı ya da vergi oranlarının
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arttırılması suretiyle finanse edildiğinde toplam harcama düzeyinde herhangi bir değişiklik
ortaya çıkmamaktadır. Çünkü bu durumda sadece, özel fonların devlete transferi söz konusu
olmaktadır.
Klasik yaklaşıma göre maliye politikası uygulamaları toplam harcama miktarını
artırma açısından etkili olmasa da reel değişikliklere yol açmaktadır. Klasik yaklaşımın
maliye politikasına ilişkin görüşleri Şekil-3’te gösterilmektedir.
Bilindiği gibi maliye politikaları genel olarak kamu harcamaları, borçlanma ve vergi
politikalarını içermektedir. Reel kamu harcamalarının millî gelir düzeyine belirli bir zaman
birimindeki katkısı g ile ifade edilmekte olup, söz konusu harcama miktarının finansmanı için
birim zamanda gerekli olan vergi artışı t ile ifade edilmektedir. Veri zaman diliminde mevcut
iktidar, vergi gelirlerini aşacak şekilde kamu harcamalarında artış gerçekleştirdiğinde, g - t
kadarlık bir bütçe açığı ortaya çıkmaktadır. Bu açık, birincil açık (primary deficit) olarak
ifade edilmektedir.

Şekil 3
Siyasal iktidarların artan bütçe açıklarını finanse etme kaynaklarından biri
borçlanmadır. Kamu kesiminin özel kesimle birlikte fon talep etmesi hâlinde (ödünç
verilebilir fon talebinde artış ortaya çıktığında) denge reel faiz oranı ilk denge noktası olan
ir0’dan ir1 düzeyine yükselir. Yeni denge noktasında hem tüketim harcamaları hem de özel
sektör yatırım harcamalarında bir daralma ortaya çıkar. Şekil üzerinde ifade edecek olursak,
yeni denge noktası olan irl faiz düzeyinde tasarruf miktarı S0’dan S1‘e yükselirken, özel
sektör yatırımları I0 dan I1 ‘e gerilemiştir. Dolayısıyla şekilde de açıkça görüldüğü gibi
tasarruf düzeyindeki artış (tüketimdeki azalış) ile özel sektör yatırımlarındaki azalış miktarı,
bütçe açıkları (g-t) toplamına eşittir. Buna göre, yüksek faiz nedeniyle, tüketim ve yatırım
harcamalarında gözlenen toplam azalış miktarı, bütçe açıkları toplamına eşit olmaktadır.
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Böylece klasik yaklaşıma göre kamu harcamalarındaki bir artış ve vergi oranlarındaki
bir azalış veya her iki politikanın aynı anda uygulanması nedeniyle ortaya çıkan bütçe açığı,
iktisadi açıdan çok önemli iki sonuca yol açmaktadır.
1- Bütçe açıkları reel faiz oranlarının yükselmesine neden olmakta,
2-Yüksek faiz oranları, tüketim ve yatırım harcamaları bileşiminden oluşan özel sektör
harcamalarını düşürmektedir.
Özel sektör harcamalarındaki daralma ile bütçe açıkları arasındaki artış arasında tam
bir uyum vardır. Bütçe açıklarının özel sektör harcamalarını daraltması, dışlama etkisi
kavramı ile ifade edilir. Devletin bütçe açıkları pahasına kamu harcamalarını artırması, tam
istihdam millî gelir düzeyinin oluşumundaki katkısını arttırdığı anlamına gelmektedir. Çünkü
klasik yaklaşıma göre, kamu harcamalarının artması, ekonomide toplam harcama miktarını
arttırmayıp, sadece toplam harcama miktarının bileşimini devletin lehine değiştirmektedir.
Tüm bu açıklamalar doğrultusunda klasik yaklaşımın iktisat politikası açısından önem
arz eden temel önerileri, denk bütçe ve sınırlı devlet anlayışıdır.
Kamu harcamaları politikasını iktisat politikası aracı olarak kullanmak, söz konusu
harcamaların para arzı arttırılarak finanse edilmesi hâlinde mümkündür. Çünkü ancak bu
durumda toplam talep düzeyini etkileme imkânı doğmaktadır.
Klasik yaklaşımın, toplam talepteki artışları para arzındaki değişikliklere bağlaması,
para arzı artışlarına kayıtsız kaldıkları anlamına gelmemektedir. Aksine para arzının
sınırlandırılmasını önermişlerdir. Para arzı artışının sınırlandırılması konusuna verdikleri
önem, kamu harcamalarının parasal genişleme ile finanse edilmesi durumunda ortaya çıkacak
enflasyon sorunundan kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Klasik yaklaşım kamu harcamalarının
finanse edilmesi amacıyla borçlanma yoluna gidilmesini de sakıncalı bulmaktadır. Devlet,
tüketim sürecini savurgan bir nitelikle gerçekleştirdiğinden iç ve dış borçlanma yöntemleri ile
elde ettiği kaynakların bedellerini, sonraki kuşaklar üstlenmek zorunda kalmaktadır. Ayrıca,
özel sektörün sanayi ve ticaret gibi üretken alanlarda kullanacağı kaynakları, devlet
borçlanarak savurgan harcamalara da yöneltmektedir. Bunun yanı sıra, borçlanma süreci,
vergi gelirlerinin artırımına göre daha az sürede ve daha kolay bir şekilde
gerçekleştirildiğinden kamuoyunun tepkisini fazla çekmemektedir. Bu durum, harcamaların
rahatça artırılabilmesine neden olmaktadır.
Klasik yaklaşıma ilişkin görüşler özetlenecek olursa devletin ekonomik hayata
gereksiz ve bürokratik müdahalelerde bulunmamasını, sadece, alt yapı yatırımları ve özel
sektörün ilgilenmediği yatırım alanlarına yönelmesini savunmaktadır. Ancak bazı durumlarda
devlet müdahalesinin zorunlu olabileceği gerçeğini de kabul etmektedirler.
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4.2. Keynes’te Para Politikası
Keynesçi yaklaşım para politikasından ziyade, maliye politikası uygulamalarına
ağırlık verirken; para politikasını tamamen devre dışı bırakmamıştır.
Keynesçi yaklaşımın para politikası ile ilgili görüşleri, Keynesçi parasal aktarım
mekanizması ve para politikasının etkinliği ile açıklanmaktadır.
a- Keynesçi Parasal Aktarım Mekanizması
Keynesçi yaklaşımda ekonomik sistem, reel sektör ve finansal sektörden meydana
gelmektedir. Reel sektör, yatırım, tasarruf, tüketim ve kamu harcamaları, finansal sektör ise
finansal varlıklar ile ilgilenmektedir.
Keynesçi yaklaşımda hem para arzında hem de finansal varlıklardaki değişiklikler,
ekonomik faaliyetleri dolaylı yollardan etkilemektedir. Para arzındaki değişiklikler, finansal
sistem içerisindeki kredi miktarını ve maliyetini etkilemektedir. Hem kredi miktarında hem de
kredi maliyetindeki değişiklikler, reel sektördeki bazı harcama çeşitlerinin miktarını ve
bileşimini belirlemektedir. Örneğin, yatırım ve konut harcamaları kredi maliyetlerine duyarlı
harcamalardır. Kredi olanakları ve kredi maliyetlerinin harcama kararlarını birincil düzeyde
belirleyen faktörler olması, para politikasının (para arzındaki değişikliklerin) reel sektör
üzerinde sadece dolaylı yollardan etkili olacağı anlamına gelmektedir.
Keynesçi yaklaşım, ekonomik istikrarın sağlanmasında para ve maliye politikalarının
birlikte uygulanması görüşünü savunmaktadır. Çünkü para politikası uygulamaları finansal
sektör içerisinde kredi olanakları ve kredi maliyetlerini etkileyen bir araç iken maliye
politikası uygulamaları, örneğin kamu harcamaları ve vergi düzenlemeleri reel sektörü
doğrudan doğruya etkileyebilme özelliğine sahiptir.
Keynesçi yaklaşımda genişletici para politikaları durgunluk dönemlerinde etkin değildir. Çünkü bu dönemlerde faiz oranlan düşük düzeylerde seyretmektedir. Durgunluk
dönemlerinde kar beklentileri olumlu olmadığından borçlanma taleplerinde azalma
görülmektedir. Durgunluğa sürükleyen eğilimleri ortadan kaldırmak amacıyla ekonomiyi
toplam talebi artırmak suretiyle uyarmak gerekir. Bu doğrultuda, kamu harcamaları ve vergi
düzenlemeleri gibi maliye politikası araçları tavsiye edilmektedir.
Bu yaklaşıma göre para politikasının etkisi, faiz oranlarında görülen değişiklikler
aracılığı ile ortaya çıkmaktadır. Para arzındaki bir artış, başlangıçta, ödünç verilebilecek fon
miktarında artış meydana getireceğinden, faiz oranları üzerinde düşme yönünde baskı
oluşturarak, yatırım talebinde olumlu etki yaratmaktadır. Yatırım talebindeki artış ile birlikte,
toplam talep eğrisinde kayma söz konusu olacağından millî gelir düzeyinde değişiklik
görülmektedir. Literatürde para arzındaki değişikliklerin talep, millî gelir ve fiyat düzeyinde
ortaya çıkardığı değişiklikler, aktarım mekanizması kavramı ile ifade edilmektedir.
Para Arzındaki
Değişiklikler

Faiz

Yatırım

Milli Gelir
Düzeyi
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Yukarıdaki şematik gösterimde görüldüğü gibi para arzındaki değişiklikler, faiz
oranları aracılığı ile millî gelir düzeyi üzerinde etkili olmaktadır.
Bireyler, ellerinde tutmak istedikleri miktardan daha yüksek düzeylerde bir para
miktarı ile karşılaştıklarında iki alternatif seçenekten birini tercih edebilirler: Harcama ya da
ödünç verme. Klasik yaklaşım, para miktarındaki fazlalığın tüketimi arttıracağını ifade
ederken; Keynesçi yaklaşım, ödünç verme alternatifini öngörmektedir. Buna göre, merkez
bankası piyasadan tahvil alımı yaparak parasal genişleme oranını artırabilmektedir. Bu süreçte
bankalar, faiz getirisi sağlamak amacıyla ellerindeki fazla rezervleri ödünç vermeyi tercih
etmektedir. Parasal genişleme süreci ile birlikte, en azından kısa sürede, i faiz oranlarında
düşüş gözlenmesi son derece doğaldır. Örneğin merkez bankası, parasal genişleme politikası
çerçevesinde uyguladığı açık piyasa işlemleri aracılığıyla piyasadan tahvil alımı işlemlerini
arttırdığında, tahvil fiyatlarında artış, getirilerinde ise düşüş gözlenmektedir. Tahvillerin getiri
oranlarında gözlenen düşüş, diğer varlıklar ve finansal piyasalar üzerinde benzer eğilimlerin
doğmasına neden olmakta, faiz oranlarında genel bir düşme eğilimi görülmektedir.
Aktarım mekanizmasının işleyişi ile ilgili diğer durum, faiz oranlarındaki değişikliğin
yatırım talebi üzerinde meydana getirdiği etkidir. Bilindiği gibi yatırım talebi ile faiz oranları
arasındaki ilişki, yatırımların marjinal etkinliği (MEI) eğrisi ile gösterilir. (Şekil-4)

Şekil 4
Şekilde (A) panelinde, dikey eksende faiz oranı, yatay eksende, ödünç verilebilir fon
miktarı yer almaktadır. Ödünç verilebilir fonların f sadece, yatırımcılar tarafından talep
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edildiği varsayımı altında, MEI eğrisi, özel yatırım talebini göstermektedir. Para arzında
genişleme ortaya çıktığında ödünç verilebilir fon arzı artacağından, faiz oram, ir0’dan irl e
düşerken; yatırım amacı ile talep edilen fon miktarı, Q0’dan Q1e yükselmektedir. Bu durum
yatırım harcamalarının arttığı anlamına gelmektedir. Yatırım harcamaları, toplam
harcamaların önemli bir bileşeni olduğundan Şekil 4’ün (B) panelinde görüldüğü gibi, toplam
harcama (AE)eğrisi, AE1’den AE2’ye kaymakta, yatırım harcamaları artmaktadır. Toplam
harcamalardaki artış, toplam talep eğrisinin sağa kaymasına yol açmaktadır. Bu durum
Şekil’in (C) ‘de görülmektedir. Toplam talepteki artış, millî gelir ve fiyat düzeyinde artış
sağlamaktadır.
b- Para Politikasının Etkinliği
Maliye politikası, belirli makroekonomik hedeflere ulaşmak için kamu harcamaları ve
vergilerin kullanılmasını ifade etmektedir. Para politikası ise belirli makroekonomik hedefler
doğrultusunda para arzının yönlendirilmesini ifade etmektedir. Örneğin parasal otorite toplam
talebi arttırmak suretiyle, yüksek bir millî gelir ve istihdam düzeyine ulaşmayı hedeflediğinde
nominal para arzını arttırmakta; tersi durumda toplam talebi daraltmak istediklerinde para
arzını azaltmaktadır.
Nominal para arzındaki artışlar, denge millî gelir düzeyini dolaylı yollardan
etkileyebilmektedir. Nominal para arzı fiyatlar genel düzeyi ile aynı yönde bir seyir
izlediğinde, para arzı reel anlamda artmaktadır. Reel para arzı artışı, faiz oranlarını düşürücü
yönde baskı oluşturmaktadır. Düşen faiz oranları ile toplam talebin önemli bileşenlerinden
olan yatırım harcamalarındaki artış denge gelir düzeyinde artış sağlamaktadır. Para arzı ile
kamu harcamaları veya vergilerde yapılan bir değişikliğin denge millî gelir düzeyi üzerindeki
etkinin büyüklüğü, hangi politikanın daha etkin olduğuna bağlı olmaktadır.
Politikaların etkinliğini etkileyen başka etkenler de bulunmaktadır. Örneğin marjinal
tüketim eğilimi ne kadar yüksek ise para ve maliye politikalarının etkinliği de o denli yüksek
olmaktadır. Para ve maliye politikalarının etkinliğini değiştiren faktörler de vardır. Söz
konusu etkenlerinden önemlilerinden ilki, para talebinin faiz esnekliği, İkincisi, yatırımların
faiz esnekliğidir.

4.3. Monetarist Para Politikası
Monetarist yaklaşıma göre para arzındaki değişiklikler, ilk olarak ekonomik aktivite
düzeyini etkilemektedir. Monetarist yaklaşım Keynesçi yaklaşımın aksine, para ve para
politikasının iktisadi faaliyet düzeyinin belirlenmesinde önemli bir işleve sahip olduğunu
ifade etmektedir. Monetaristlere göre para arzındaki değişiklikler millî gelir, istihdam ve
fiyatlar düzeyinin belirlenmesinde en önemli faktördür.
Monetarist yaklaşımda para arzındaki artışların, bütün reel ve finansal varlıkların
talebini etkileyeceği ifade edilmektedir. Ekonomide tam rekabet şartları olduğunda bütün
varlıkların fiyatları artış kaydetmektedir. Monetaristler paranın dolanım hızının da istikrarlı
olduğunu kabul etmektedir Başka bir ifade ile, para arzındaki değişiklikler nominal GSYİH
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düzeyi üzerinde öngörülebilir etkiler doğurmaktadır. Ancak bu etki kısa dönemde etkili
olmaktadır. Uzun dönemde para arzındaki değişikliklerin etkisi, sadece fiyatlar üzerinde
görülmektedir. Bunun nedeni, piyasa mekanizmasının işleyişine duyulan güven olmaktadır.
Monetarist yaklaşıma göre, piyasa ekonomisi kendiliğinden istikrarlı olup; genel olarak tam
istihdam dengesine doğru bir eğilim göstermektedir. Ekonominin tam istihdam millî gelir
düzeyini yakalaması, nitelikli iş gücü, sermaye ve teknolojik gelişmeler gibi reel faktörlere
bağlı olmaktadır. Bu nedenle para arzındaki değişiklikler daha çok fiyat değişikliklerine yol
açmaktadır.
Monetarist yaklaşım, aşağıdaki şematik gösterimde görüldüğü gibi, Keynesçi
yaklaşımdan farklı olarak doğrudan aktarım mekanizmasını savunmaktadır. Doğrudan
parasal aktarım mekanizmasına göre, para arzındaki değişiklikler, sadece yatırım
harcamalarını değil, toplam talebin bütün bileşenlerini etkilemektedir.
Keynesçi yaklaşım ile Monetarist yaklaşım arasındaki en temel farklardan birisi de
paranın dolanım hızının istikrarlı olup olmadığı konusudur. Monetarist yaklaşımda paranın
dolanım hızı istikrarlıdır.
Para Politikasındaki
Değişiklik

Para Arzındaki
Değişiklik

Toplam Talepteki
Değişiklik

Nominal GSYİH’da
Değişiklik

Monetarist yaklaşımın aksine, Keynesçi yaklaşım paranın dolanımı hızını istikrarlı
kabul etmemekte, paranın dolanım hızının değişken ve öngörülemez bir nitelik gösterdiğini
ifade etmektedir. Keynesçi yaklaşıma göre para, sadece işlem amaçlı değil, aynı zamanda
varlık olarak elde tutma amacıyla da talep edilir. İşlem amacıyla talep edilen para miktarı,
aktif para olarak tanımlanmaktadır. Aktif para, gelir-harcama akımının işleyişini
sağlamaktadır. Aktif paranın dolanım hızı yüksektir. Varlık olarak elde tutma amacıyla talep
edilen para miktarı ise atıl para kavramı ile ifade edilmektedir. Varlık olarak elde tutulan para,
gelir harcama akımının içerisinde yer almamaktadır. Dolayısıyla dolanım hızı sıfırdır.

4.4. Yeni Klasiklerde (Rasyonel Beklentiler) Para Politikası
Rasyonel beklentiler yaklaşımı, para politikalarının iktisadi faaliyet hacmi üzenindeki
etkilerine ilişkin görüşlerinde, para arzındaki artışların kısa dönemde bile reel iktisadi faaliyet
hacmi üzerinde herhangi bir etki meydana getirmediğini ifade etmektedir..
Yeni klasik yaklaşıma göre, toplam talepte görülen değişimler, hükümetlerin sonuçları
net olarak kestirilemeyen istikrarsız politikalarından kaynaklanmaktadır. Özellikle para
miktarındaki değişiklikler, ekonomide önemli dalgalanmalar meydana getirmektedir. Politika
değişikliklerinin reel millî üzerindeki etkileri sınırlıdır. Hükümet politikalarının, millî gelir
veya istihdam üzerinde etkili olması için, söz konusu politikaların beklenen politikalar
olmaması gerekmektedir. Yeni klasik yaklaşımın bu görüşü, ekonomide fiyatların tam esnek
olduğunu kabul etmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda iktisadi birimler tarafından
beklenmeyen parasal genişleme konjonktürel dalgalanmalara yol açmaktadır. Başka bir ifade
ile, konjonktürel dalgalanmaların tek nedeni beklenmeyen enflasyondur.
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Bu yaklaşıma göre, parasal genişleme oranındaki artış, enflasyon beklentilerinin
değişmesine yol açmaktadır. Fiyatların yükseleceği beklentisi ile birlikte, firmalar makine ve
teçhizat alımlarını arttırırlarken ücretliler, satın alma güçlerindeki kaybı önlemek amacıyla,
ücretlerini arttırma talebinde bulunmaktadır.
Ancak, rasyonel beklentiler yaklaşımına göre, işverenler ve çalışanlar enflasyonu
önceden tahmin ettiklerinden, ücretler fiyat artışlarına uyum sağlamaktadır. Dolayısıyla reel
ücretlerde değişme gözlenmediği gibi, istihdam düzeyi ve millî gelir düzeyinde de herhangi
bir değişiklik ortaya çıkmamaktadır. Parasal bir genişlemenin reel etkiler doğurması, bu politika
uygulamasının öngörülmemesi (beklenen bir politika olmaması, diğer bir deyişle, beklenmeyen bir
politika olması) hâlinde mümkündür.
Beklenen ve beklenmeyen politika uygulamalarının etkilerini Şekil 5a / 5b yardımı ile
açıklamak mümkündür. Şekil 5a paneli beklenen parasal genişlemenin, 5b paneli ise,
beklenmeyen parasal genişlemenin etkilerini göstermektedir. 5a panelinde, ekonomi
başlangıçta, a noktasında dengededir. Bu noktadaki, millî gelir düzeyi, Y0 ve fiyat düzeyi,
P0’dır. İlk denge noktasında fiilen gerçekleşen fiyatlar ile beklenen fiyatlar, eşittir, yani,
Po= Pe’dir. Toplam talebi arttırmak amacıyla, parasal genişlemeye gidildiğinde, AD0 toplam
talep eğrisi, sağa doğru kayarak AD1 konumuna gelecektir. Para arzı artışı beklenen bir artış
olduğunda, işçiler, para arzı artışının yol açtığı fiyat artışları nedeniyle, ücretlerinin
artırılmasını talep etmektedir. Ücretlerin artırılması, firmalar açısından maliyet artışı anlamına
geleceğinden, üretim miktarında ve dolayısıyla, istihdam düzeyinde bir artış yaratmayacaktır.
Böylece, parasal genişleme işçiler tarafından öngörüldüğünde, millî gelir düzeyi değişmeden
Y0 seviyesinde kalırken, sadece fiyat düzeyi, P0’dan P1’e yükselmektedir. P1 fiyat seviyesi,
beklenen fiyat seviyesi ile eşittir, yani, P0= Pe’ dir. İşçiler fiyatların P1seviyesine yükseleceğini
öngörmektedir.
Böylece, beklenen bir parasal genişlemenin, istihdam ve üretim üzerinde hiçbir etkisi
olmamakta, sadece, enflasyonun artmasına yol açmaktadır.

Şekil 5 a: Beklenen Parasal Genişleme

Şekil 5 b: Beklenmeyen Parasal Genişleme

Beklenmeyen bir parasal genişleme söz konusu olduğunda, işçiler fiyat artışları
(P0’dan Ps’ye) nedeniyle ücretlerinde ortaya çıkan kayıpları kabul edemeyeceklerdir. Ps,
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sürpriz fiyat seviyesi olup, beklenen Pe ye eşit değildir. Ps fiyat seviyesi, beklenen fiyat
seviyesinden yüksektir: Ps>Pe Beklenmeyen bir parasal genişleme nedeniyle, fiyat artışları söz
konusu olmasına rağmen, işçiler hemen ücretlerinin artırılmasını istemeyecekleridir. Bu
durum, firma açısından maliyet düşüşü olarak değerlendirildiği için millî gelir miktarı, Y1 e
yükselecektir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, bu artış son derece kısa bir dönem için
geçerlidir. Rasyonel bireyler ücretlerindeki erimeyi fark ettiklerinde, ücret ayarlamasına
gideceklerdir. Üretim maliyetlerinin artması anlamına gelen bu durum nedeniyle millî gelir,
yeniden eski seviyesine (Y0) gerileyecektir. Fiyatlarda P1’ e yükselecektir.
Yeni Klasik yaklaşım iktisadi istikrarın sağlanmasında aktif iktisat politikası
uygulanmalarına şiddetle karşı çıkmaktadırlar. Zira aktif politikalar, toplam millî gelir düzeyi
üzerinde kısa dönemde bile etkili olamamakta, ekonomide belirsizlik ortamı ile birlikte millî
gelirin doğal oranından sapmasına yol açmaktadır. Bu durumda merkez bankalarının
sorumluluğu, para politikasını uygulamadan çok, para stokunun kontrolü ile sınırlı
olmaktadır.

4.5. Yeni Keynes’te Para Politikası
Yeni Keynesçi yaklaşım, beklenen iktisat politikası uygulamalarının toplam millî gelir
düzeyini etkileyebileceğini ifade etmektedir.
Yeni Keynesçi yaklaşımın para politikası konusundaki görüşleri Şekil-6’da
gösterilmektedir. Şeklin (A) ve (B) panelinde dikey eksen fiyatlar genel düzeyini, yatay eksen
toplam millî gelir miktarını göstermektedir. Şekil 6a’da, başlangıçta AD1 ve SAS1 eğrilerinin
kesiştiği A noktasında fiyatlar P1 düzeyinde iken; millî gelir Y1 düzeyindedir. Y1 aynı
zamanda millî gelir düzeyinin doğal oranını ifade etmektedir. Merkez bankası piyasadan açık
piyasa işlemleri aracılığı tahvil satın alıp genişletici para politikası uyguladığında para arzı
artmaktadır. Para arzının artması sonucu toplam talep eğrisi artış yönünde sağa doğru kayarak
AD2 konumuna gelmektedir. Böyle bir sonucun ortaya çıkması, genişletici para politikası
uygulamalarının beklenmedik politikalar olmasına bağlı olmaktadır. Beklenmedik genişletici
para politikası uygulamaları, kısa dönem toplam arz eğrisinin konumunu etkilememektedir.
Ancak kısa dönemde, beklenmedik genişletici para politikası uygulamaları, hem fiyat
düzeyinin hem de millî gelir düzeyinin değişmesine yol açabilmektedir. Şekil 6a’da B
noktasına karşılık gelen P2 fiyat düzeyi ile Y2 millî gelir düzeyi, gerek fiyatların gerekse millî
gelir düzeyinin genişletici politikalarla birlikte arttığını göstermektedir.
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Şekil 6a

Şekil 6b
Şekil 6b’de, beklenen genişletici politikaların etkileri görülmektedir. Merkez
bankalarınca yürütülen genişletici para politikaları, beklenen politikalar olduğunda, hem AD
hem de SAS eğrileri kaymaktadır. Beklenen politikaların doğal sonucu olarak fiyat artışları
ücret artışlarına yol açacağından SAS eğrisi azalarak sola doğru kaymaktadır. Her ne kadar
rasyonel beklentiler doğrultusunda, genişletici politikaların sonucu olarak fiyat artışları ücret
artışlarına yol açsa da, Yeni Keynesyen yaklaşıma göre, yukarıda da belirtildiği gibi,
ücret ve fiyatlar tam esnek olmadığından dolayı, SAS eğrisi, SAS1 konumuna
gelmektedir. Bu durum yeni Keynesçi yaklaşım ile yeni klasik yaklaşım arasındaki en önemli
görüş ayrılıklarından birini ortaya koymaktadır. Çünkü yeni klasiklere göre, beklenen
genişletici politikalar, ücret ve fiyatlar tam olarak esnek olduğundan AS eğrisini AS2
konumuna getirir.
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Beklenen politikaların uygulanması ile birlikte, toplam arz eğrisi, SAS1* konumuna
geldiğinden ekonomideki yeni denge B noktasında gerçeklemiştir. Yeni denge noktasındaki
fiyatlar P1* düzeyine millî gelir miktarı ise (Y1*)’e yükselmiştir. Açıkça görüldüğü gibi Y1*
millî gelir düzeyi, doğal oranından yüksektir. Buna göre Yeni Keynesçi yaklaşım, Yeni
Klasik yaklaşımdan farklı olarak beklenen politikaların toplam millî gelir düzeyi üzerinde
etkili olabileceğini iddia etmektedir.
Şekil 6’nın (A) ve (B) Panelleri incelendiğinde açıkça görülmektedir ki genişletici
politikaların etkileri farklı olmaktadır. Gerçekten de (A) Panelindeki millî gelir büyümesi, Y1Y2, (B) paneline, Yl–Y1*, göre daha fazladır. Başka bir ifade ile beklenmedik politikalar, millî
gelir düzeyini, beklenen politikalara göre daha fazla arttırmaktadır. Bu durum beklenmedik
genişletici politikaların SAS eğrisini etkilememesinden kaynaklanmaktadır. Toplam arz
eğrisinin değişmemesi fiyatlardaki artışın görece düşük düzeylerde kalmasına (beklenen
politikaların etkilerine kıyasla), buna karşın millî gelir düzeyindeki artışın yüksek boyutlarda
seyretmesine yol açmaktadır.

4.6. Post Keynes’te Para Politikası
Post Keynesçi iktisatçılar yaptıkları çalışmalarla ekonomi teorisine ve ekonomi
politikasına önemli katkılar sağlamışlardır. Post Keynesyen yaklaşım, monopolistik güce
sahip firmaların sahip oldukları piyasa gücü ve gelir dağılımı gibi konular üzerinde
yoğunlaşmıştır. Toplam talepte artışın görüldüğü dönemlerde, enflasyonu kontrol altında
tutmak için ücret ve fiyat kontrollerinin gerekliliğini ileri sürmüşlerdir. Keynesyen Teori
içerisinde yer alan Post Keynesyen yaklaşım, para arzının dışsallığı tezi yerine para
arzının içselliği tezini kabul etmektedir. Bu yaklaşımda parasal faktörleri iktisadi analizlerde
göz ardı etmemişlerdir.
Post Keynesyen yaklaşıma göre, talep daralmasının yaşandığı dönemlerde, piyasa
gücüne sahip firmalar fiyatlarını indirmek yerine, üretimlerini kısma yoluna gitmektedir.
Üretimdeki azalma istihdamı daraltmakta bu da işsizlik düzeyini arttırmaktadır. Bu süreçte
piyasa gücüne sahip firmalar fiyatlarını artırıp üretimlerini genişletmemektedir. Başka bir
ifade ile, genişleme dönemlerinde fiyatlar aşağı doğru değil, yukarı doğru esnek bir yapı
sergilemektedir. Böylece, toplam talepte artış yaşandığı dönemlerde, kronik işsizlik sorunu ile
birlikte enflasyon sorunu da ortaya çıkabilmektedir. Toplam talebi arttırmak üzere uygulanan
politikalar, güçlü firmaların, yüksek fiyat politikası sürdürmelerine olanak sağlayarak yüksek
karlar elde etmesine yol açmaktadır. Buna göre genişletici politikalar, gelir dağılımını güçlü
firmalar lehine değiştirmekte, daraltıcı politikalar ise işsizlik sorununa yol açmaktadır.
Post Keynesyen yaklaşım enflasyonun kontrol edilmesi amacıyla fiyat ve ücretlerin
sınırlandırılmasını önermektedir.(Şekil 7)
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Şekil 7
Şekilde tek mal üreten piyasada gerçekleştirilen kontrol sorunu gösterilmektedir.
Görüldüğü üzere kontrol edilmiş fiyatlar düzeyi denge fiyatı olan Pe’nin altındadır. Fiyatlar
denge düzeyinin altında belirlendiğinde üretim düzeyinde azalma görülmektedir. Şekle göre
üretim miktarı Qe’ den Qs’ye gerilemektedir. Buna karşın düşük fiyat talebi arttırarak Qd
düzeyine çıkarmaktadır. Talepteki aşırı artış karşısında üretim azalması piyasada kıtlık
sorununa neden olmaktadır. Şekilde AB aralığı kıtlık durumunu göstermektedir. Sınırlı arz
koşullarında cari üretim miktarı tüketiciler arasında vesika, kupon ya da benzeri yöntemler ile
bölüştürülmektedir.
Hükümetler talep genişletici politikalar uyguladıklarında, gelir dağılımı büyük
firmalar ve güçlü sendikalar lehine değişmektedir. Talep genişletici politikalar ile birlikte
ücret ve fiyat kontrolleri uygulandığında gelir dağılımındaki dengesizlikler minimize edilmiş
olmaktadır. Ücret ve fiyat kontrolleri deflasyonist politikalar ile de uyumlu bir şekilde
uygulanabilmektedir. Post Keynesyen yaklaşıma göre kontroller enflasyonist beklentiler
üzerinde psikolojik etkiler doğurabilmektedir.
Ücret ve fiyat kontrolleri, talep yönlü politikalara alternatif politikalar değildir. Başka
bir ifade ile talep yönlü politikaları kaldırılıp yerine ücret ve fiyat kontrolleri
uygulanamamaktadır. Ücret ve fiyat kontrolleri, talep yönlü politikaların yetkilerini
hafifletmek amacıyla kullanılmaktadır. Örneğin, genişletici talep politikaları uygulandığında
ortaya çıkan enflasyonist baskıları belirli bir süre dizginlemek için ücret ve fiyat kontrolleri
gündeme gelebilmektedir.
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Uygulamalar
- Keynesçi yaklaşımda hangi değişiklikler, ekonomik faaliyetleri dolaylı yollardan
etkilemektedir?
- Monetarist yaklaşımda, ekonomide tam rekabet şartları olduğunda fiyatları artış
kaydeden unsurlar nelerdir?
- Yeni klasik yaklaşım iktisadi
uygulanmalarına şiddetle karşı çıkmaktadır?

istikrarın

sağlanmasında

hangi

politika
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Uygulama Soruları
1. Keynesçi yaklaşımda genişletici para politikaları hangi dönemlerde etkin değildir?
2. Monetarist yaklaşımda, hangi artışların reel ve finansal varlıkların talebini
etkileyeceği ifade edilmektedir?
3. Yeni Klasik yaklaşıma göre aktif iktisat politikalarının millî gelir üzerindeki etkisi
nasıl olmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Keynesçi yaklaşım para politikasından ziyade, maliye politikası uygulamalarına
ağırlık verirken; para politikasını tamamen devre dışı bırakmamıştır. Bu yaklaşımın para
politikası ile ilgili görüşleri, Keynesyçi parasal aktarım mekanizması ve para politikasının
etkinliği ile açıklanmaktadır. Keynesçi Parasal Aktarım Mekanizması hem para arzında
hem de finansal varlıklardaki değişiklikler, ekonomik faaliyetleri dolaylı yollardan
etkilemektedir. Para politikasının etkinliği ise belirli makroekonomik hedefler
doğrultusunda para arzının yönlendirilmesini ifade etmektedir
Monetarist yaklaşıma göre para talebi ile faiz oranları arasındaki ilişki zayıf
olmasına karşın faiz oranları ile yatırımlar arasında güçlü bir ilişki vardır ve devletin asıl
sorumluluğu tam istihdamı sağlamaktan çok, serbest mübadeleyi kolaylaştırmaktır.
Monetarist yaklaşım, Keynesci yaklaşımdan farklı olarak doğrudan aktarım mekanizmasını
savunmaktadır. Doğrudan parasal aktarım mekanizmasına göre, para arzındaki değişiklikler,
sadece yatırım harcamalarını değil, toplam talebin bütün bileşenlerini etkilemektedir.
Yeni Klasik (Rasyonel Beklentiler) yaklaşımı, para politikalarının iktisadi faaliyet
hacmi üzenindeki etkilerine ilişkin, para arzındaki artışların kısa dönemde bile reel iktisadi
faaliyet hacmi üzerinde herhangi bir etki meydana getirmediğini ifade etmektedir. Bu
yaklaşıma göre, toplam talepte görülen değişimler, hükümetlerin sonuçları net olarak
kestirilemeyen istikrarsız politikalarından kaynaklanmaktadır. Özellikle para miktarındaki
değişiklikler, ekonomide önemli dalgalanmalar meydana getirmektedir. Politika
değişikliklerinin reel millî üzerindeki etkileri sınırlıdır. Hükümet politikalarının, millî gelir
veya istihdam üzerinde etkili olması için söz konusu politikaların beklenen politikalar
olmaması gerekmektedir
Yeni Keynesyen yaklaşıma göre; beklenen iktisat politikası uygulamalarının toplam
millî gelir düzeyini etkileyebileceğini ifade etmektedir. Merkez bankası piyasadan açık piyasa
işlemleri aracılığı tahvil satın alıp genişletici para politikası uyguladığında para arzı
artmaktadır. Ekonomideki durgunluk ve işsizlik gibi istikrarsızlığın piyasa ekonomisinden
kaynaklandığı, ekonomide ortaya çıkan dalgalanmaların piyasanın kendiliğinden işleyen
mekanizmaları ile ortadan kalkmayacağını ifade etmişlerdir. Toplam arzın değişmemesi
fiyatlardaki artışın görece düşük düzeylerde kalmasına (beklenen politikaların etkilerine
kıyasla), buna karşın millî gelir düzeyindeki artışın yüksek boyutlarda seyretmesine yol
açmaktadır.
Post Keynesyen yaklaşım ise; genişleme ile toplam talepte artış yaşandığı
dönemlerde, kronik işsizlik sorunu ile birlikte enflasyon sorunu da ortaya çıkabilmektedir.
Toplam talebi arttırmak üzere uygulanan politikalar, güçlü firmaların yüksek fiyat politikası
sürdürmelerine olanak sağlayarak yüksek karlar elde etmesine yol açmaktadır. Buna göre
genişletici politikalar, gelir dağılımını güçlü firmalar lehine değiştirmekte, daraltıcı politikalar
ise işsizlik sorununa yol açmaktadır. Toplam talepte artışların yaşandığı dönemlerde
enflasyonu kontrol altında tutmak için ücret ve fiyat kontrollerinin gerekliliğini ileri
sürmüşlerdir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen yaklaşımın görüşlerini yansıtmaktadır?
a) Fiyatlar kontrol edilmeli
b) Ücretler kontrol edilmeli
c) Maliye politikası uygulaması
d) Devlet ekonomiye müdahale etmeli
e) Devlet ekonomiye müdahale etmemeli
2) Keynesyen yaklaşıma göre para politikasının etkisi, hangi değişiklikler aracılığı ile
ortaya çıkmaktadır?
a) Para arzı
b) Para talebi
c) Rezerv para
d) Parasal taban
e) Faiz oranları
3) Aşağıdakilerden hangisi monetarist yaklaşıma göre işlem amacıyla talep edilen para
miktarıdır?
a) Merkez bankası parası
b) Parasal taban
c) Baz para
d) Rezerv para
e) Aktif para
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4) Monetarist yaklaşıma göre varlık olarak elde tutma amacıyla talep edilen para
miktarı ne ile ifade edilmektedir?
a) Merkez bankası parası
b) Atıl para
c) Baz para
d) Rezerv para
e) Aktif para
5) Hangi yaklaşıma göre, parasal genişleme oranındaki artış, enflasyon beklentilerinin
değişmesine yol açmaktadır?
a) Klasik
b) Monetarist
c) Yeni klasik
d) Keynes
e) Post Keynes
6) Aşağıdakilerden hangi yaklaşım genişletici para politikalarının durgunluk
dönemlerinde etkin değildir görüşünü savunmaktadır?
a) Monetarist yaklaşım
b) Keynesçi yaklaşım
c) Klasik yaklaşım
d) Yeni Klasik yaklaşım
e) Yeni Keynes’çi yaklaşım
7) Aşağıdakilerden hangi yaklaşım ödünç verme alternatifini öngörmektedir?
a) Yeni Klasik yaklaşım
b) Yeni Keynes’çi yaklaşım
c) Monetarist yaklaşım
d) Keynesçi yaklaşım
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e) Klasik yaklaşım
8) Aşağıdakilerden hangi yaklaşımda kısa dönemde, beklenmedik genişletici para
politikası uygulamaları, hem fiyat düzeyinin hem de milli gelir düzeyinin değişmesine yol
açabilmektedir?
a) Monetarist yaklaşım
b) Yeni Keynesçi yaklaşım
c) Klasik yaklaşım
d) Keynes’çi yaklaşım
e) Yeni Klasik yaklaşım
9) Aşağıdakilerden hangi yaklaşıma göre talep daralmasının yaşandığı dönemlerde,
piyasa gücüne sahip firmalar fiyatlarını indirmek yerine, üretimlerini kısma yoluna
gitmektedir?
a) Post Keynesçi yaklaşım
b) Yeni Keynesçi yaklaşım
c) Klasik yaklaşım
d) Keynes’çi yaklaşım
e) Yeni Klasik yaklaşım
10) Aşağıdakilerden hangi yaklaşıma göre ücret ve fiyat kontrolleri deflasyonist
politikalar ile uyumlu bir şekilde uygulanabilmektedir?
a) Keynesçi yaklaşım
b)Yeni Keynesçi yaklaşım
c) Post Keynesci yaklaşım
d) Klasik yaklaşım
e) Yeni Klasik yaklaşım

Cevaplar:
1) d, 2) e, 3) e, 4) b, 5) c, 6) b, 7) d, 8) b, 9) a, 10) c
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5. PARA POLİTİKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. bölümdeki “5.8. Parasal Aktarım Mekanizmaları” konusu ders sunumlarında 6.
Hafta kapsamında anlatılmıştır.
- Para Politikasının Tanımı-Çeşitleri-Göstergeleri
- Para Politikasının Amaçları
- Para Politikasının Amaçları
- Para Politikası Uygulamalarında Gecikme Sorunu
- Para Politikası Kuralları
- Parasal Aktarım Mekanizmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bir ekonomide para politikası neyi ifade etmektedir? Göstergeleri nelerdir?
2. Para politikasının amaçları nelerdir?
3. Bir ülkede para arzını ekonominin gereklerine göre düzenlemekiçin kullanılan para
politikası araçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Para
politikasının
ekonominin likidite düzeyi
üzerinde etkili olmasında
bazı değişkenlerin belirleyici
olduğunu bilmek
Para politikasının amacının,
para arzını belirleyerek; fiyat
istikrarını, toplam talebi, faiz
oranını, millî geliri, istihdam
düzeyi
ve
ödemeler
bilançosu
dengesini
etkilemek olduğunu bilmek
Merkez bankasının parasal
istikrarı
ve
düzenli
ekonomik
büyümeyi
gerçekleştirmek için para
politikasını
uygularken
kullandıkları
araçları
inceleyebilmek
Parasal
aktarım
mekanizmasının
işleyişi;
faiz kanalı, varlık fiyatları
kanalı, döviz kuru kanalı,
kredi kanalı ve beklenti
kanalı
ile
olduğunu
açıklayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Araştırarak

Araştırarak

İnceleyerek

Araştırarak

88

Anahtar Kavramlar
 İstihdam
 Gevşek Para Politikası
 Sıkı Para Politikası
 Fiyat İstikrarı
 Finansal İstikrar
 Açık Piyasa İşlemleri
 Reeskont Politikası
 Zorunlu Karşılık Oranları
 Kredi Tavanı
 Selektif Krediler
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Giriş
Bu bölümde bir ülkede hükümetlerin belirli ekonomik amaçları gerçekleştirmek için
ekonominin likiditesini değiştirmek üzere kredi, para arzı ve faiz oranları ile ilgili olarak
yaptığı düzenlemeleri ifade eden para politikasının çeşitleri ve göstergeleri ile her ülkede
merkez bankaları tarafından yürütülen ekonomik dengenin ve piyasadaki para miktarının
sağlanması adına para politikasının amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için kullandığı para
politikası araçları anlatılacaktır.
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5. PARA POLİTİKASI
Para politikası bir ülkede hükümetlerin belirli ekonomik amaçları gerçekleştirmek için
ekonominin likiditesini değiştirmek üzere kredi, para arzı ve faiz oranları ile ilgili olarak
yaptığı düzenlemelerdir. Para politikalarının düzenlenmesinde merkez bankaları önemli rol
oynamaktadır.

5.1. Para Politikasının Tanımı- Göstergeleri
Para politikasının işlevi, merkez bankasının para politikası araçları ile piyasaya nakit
vermesi ya da geri çekmesi ile sınırlıdır.
Bankacılık ve finansal sektörlerdeki gelişmelerle birlikte para politikasının etki alanı
da genişlemiştir. Modern bankacılık aktiviteleri ve yeni finansal enstrümanların çoğalması ile
birlikte, para politikasının ekonomiyi etkileme süreci daha karmaşık bir hâl almıştır.
Ekonominin likidite düzeyini ayarlamaya çalışan merkez bankaları, bankacılık ve finansal
sektörlerdeki gelişmeler karşısında sadece doğrudan para politikası araçlarına değil, aynı
zamanda dolaylı araçlara da başvurmak zorunda kalmaktadırlar. Bu noktada özellikle
belirtmek gerekir ki, finansal sistem geliştikçe parasal kontrolün sağlamasında merkez
bankası bankacılık sektörü ilişkileri ile birlikte, ödünç alanların tutumları da belirleyici rol
oynamaktadır.
Para politikasının ekonominin likidite düzeyi üzerinde etkili olmasında aşağıdaki
değişkenler belirleyici olmaktadır:
Kredi talebinin faiz esnekliği: Faiz düzeyi, kredi talebinin miktarını belirleyen en
önemli büyüklüktür.
Bankacılık sektörünün gelişmişlik düzeyi: Bankacılık sektörünün içinde bulunduğu
gelişmişlik düzeyi, ödünç işlemlerinin seviyesini belirlemektedir.
Bankaların ve ödünç alanların parasal değişiklikler karşısındaki tepkileri:
Bankaların ve ödünç alanların likidite tercihleri ile iktisadi birimlerin beklentileri ile birlikte
ekonomideki likidite seviyesini belirlemektedir.

5.1.1. Para Politikasının Çeşitleri
Ekonomide resesyonist eğilimler belirmeye başladığında, merkez bankaları genellikle,
para arzını genişletici ve faiz oranlarını düşürücü para politikalarını tercih ederler. Literatürde
bu tür uygulamalar, “gevşek kredi politikası” ya da “gevşek para politikası” olarak ifade
edilmektedir. Enflasyonist eğilimler baş göstermeye başladığı dönemlerde ise, merkez
bankaları para arzını daraltıcı ve faiz oranlarını yükseltici politikalar yürütürler. Bu
politikalar, “sıkı kredi politikası” ya da “sıkı para politikası” şeklinde adlandırılır.
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Gevşek Para Politikası: Para arzının genişletilmesi ile birlikte, faiz oranlarının
düşmesi gevşek para politikası uygulamasıdır. Gevşek para politikası uygulandığında toplam
talep eğrisi artış yönünde sağa doğru kaymaktadır.

Şekil 8
Şekilde dikey eksen fiyat düzeyini, yatay eksen reel millî düzeyini göstermektedir. Öte
yandan AD eğrisi toplam talep eğrisi, SAS eğrisi ise kısa dönem toplam arz eğrisidir.
Başlangıçta resesyonist açık olduğu bir durumda, reel millî gelir (reel GSYİH) Yı
düzeyindedir. Yı millî gelir düzeyi, potansiyel millî gelir (Yo) düzeyinin gerisindedir. Bu
durum resesyonist eğilimlerin güçlü olduğu anlamına gelmektedir. Ekonominin resesyonist
koşullarını ortadan kaldırmak üzere iki temel alternatif öneri vardır.
Klasik iktisat yaklaşımına göre ekonomideki resesyonist eğilimler, ücretler ve fiyatlar
aşağı doğru esnek olduğundan, herhangi bir müdahaleye gereksinim kalmadan kendiliğinden
ortadan kalkar. Çünkü ücret ve fiyatlardaki gerileme ile birlikte kısa vadeli toplam arz eğrisi
sağ tarafa doğru kayacağından ekonominin reel millî gelir düzeyi potansiyel millî gelir
düzeyine kendiliğinden gelecektir.
Keynesyen yaklaşımı savunan iktisatçılara göre ise, ekonominin kendiliğinden işleyen
mekanizmalarına güvenmek, resesyonist eğilimleri daha da şiddetlendirip, işsizlik sorununu
artırabilir. Bu nedenle resesyonist eğilimlerin giderilmesi için para arzının artırılmasını
tavsiye etmişlerdir. Söz konusu tavsiyeler doğrultusunda parasal genişlemeye gidildiğinde,
AD1 toplam talep eğrisi sağ tarafa doğru kayarak AD0 konumuna gelirken; reel millî gelir
düzeyi Yı 'den Yo düzeyine, yükselir. Y düzeyi potansiyel millî gelir düzeyidir. Potansiyel
millî gelir düzeyine ulaşmak, resesyonun sona erdiği anlamına gelmektedir.
Para arzı her ne kadar resesyon sorununu gidermede yararlı olsa da, fiyatlar düzeyinde
artışlar söz konusu olabilmektedir. Şekil 8’de de görüldüğü gibi, para arzının artması
sonucunda toplam talepteki artışla birlikte fiyat düzeyi de, Pı’den P0’a yükselmiştir. Başka bir
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ifade ile enflasyonist eğilimler belirmeye başlamıştır. Enflasyonist eğilimler, kısa dönem
toplam arz eğrisinin dikliğine bağlıdır. Kısa dönem toplam arz eğrisi dikey eksene ne kadar
yakın olursa enflasyonist eğilimlerin şiddeti de o ölçüde artmaktadır. Buna karşın kısa dönem
toplam arz eğrisi yatay eksene yakın ise daha ılımlı enflasyonist eğilimler gözlenir.
Para politikasının niteliğini saptamada para arzı dışında faiz oranları da önemli bir
değişken olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda yüksek faiz oranları sıkı para politikasının,
düşük faiz oranları ise gevşek para politikasının göstergesidir.
Sıkı Para Politikası: Para arzının daraltılması ile birlikte faiz oranlarının yüksek
düzeylerde seyretmesi durumunda sıkı para politikasından söz edilir. Sıkı para politikası
uygulamalarının millî gelir ve fiyatlar genel düzeyi üzerinde meydana getirdiği etkiler Şekil
9’da açıklanmaktadır.

Şekil 9
Şekilde ekonominin kısa dönem denge durumunda enflasyonist açık problemi olduğu
görülmektedir. Çünkü reel millî gelir düzeyi Y2 gelir düzeyindedir.Y2 millî gelir düzeyi
potansiyel millî gelir düzeyi olan Y0’dan daha büyüktür.
Klasik iktisat yaklaşımına göre, ekonomideki enflasyonist eğilimler, ücretler ve
fiyatlar yukarı doğru esnek olduğundan, herhangi bir müdahaleye gereksinim kalmadan
kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Çünkü ücret ve fiyatlardaki yükselme ile birlikte kısa
vadeli toplam arz eğrisi sol tarafa doğru kayacağından ekonominin reel millî gelir düzeyi,
potansiyel millî gelir düzeyine kendiliğinden gelmektedir. Ancak kısa dönem arz eğrisinin sol
tarafa doğru kayması durumunda fiyatlar düzeyi P3 'e kadar yükselir. Bu koşullarda para arzı
azaltılırsa toplam talep eğrisi sola tarafa doğru kayar. Yani AD1 eğrisi AD0 konumuna gelir.
Bu durumda fiyatlar düzeyi de P0’a gerileyeceğinden enflasyonist açık sorunu ortadan kalkar,
Toplam talepteki azalma ile birlikte, işsizlik oranında artış gözlense de, bu sorun süreklilik arz
etmez.
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5.1.2. Para Politikasının Göstergeleri
Para politikası uygulamalarının başarılı bir şekilde yürütülmesi, gerçekçi bir hedefin
saptanmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak söz konusu hedefe doğrudan ulaşmak oldukça
güçtür.
Hedef Göstergeler: Para politikasının hedefleri saptanırken, ekonominin içinde
bulunduğu koşullar belirleyici rol oynamaktadır. Enflasyonist veya deflasyonist koşullar farklı
tercihleri gündeme getirmektedir. Ancak burada önemle belirtmek gerekir ki hangi hedef
seçilirse seçilsin nominal millî gelir düzeyi göz ardı edilemez. Dolayısıyla nominal millî
gelir düzeyi para politikasının hedef büyüklüğü olarak ön plana çıkmaktadır.
a-Ana Göstergeler: Ana gösterge olarak kabul edilen başlıca değişkenler şunlardır.
-M1, M2 ve M3 gibi büyüklükler
-Kredi Miktarı
-Kısa ve uzun vadeli piyasa faiz oranları.
Ana göstergelere başvurmanın temel nedeni millî gelir düzeyindeki ciddi sapmaları
önlemektir. Bilindiği gibi para politikasının etkilerini ancak uzun dönemde gözlemlemek
mümkündür. Dolayısıyla olası bir belirsizlik sorununa yol açmamak amacıyla, yukarıdaki
büyüklüklerden birinde değişiklikler yapılmak suretiyle ulusal gelir düzeyi denetim altında
tutulmaya çalışılmaktadır.
b-Ara Göstergeler: Ana göstergeler olarak adlandırılan değişkenlerin kontrolü
doğrudan merkez bankasının elinde değildir. Ana göstergeler ancak dolaylı yollardan
etkilenebilmektedir. Bu durum bütünüyle merkez bankalarının kontrolünde olan araçların
seçimini gündeme getirmektedir. Ara gösterge olarak değerlendirilen değişkenler ise
-Rezerv para, parasal taban, merkez bankası parası
-Kısa vadeli faiz oranları

5.2. Para Politikasının Amaçları
Para politikasının amacı, para arzını belirleyerek fiyat istikrarını, toplam talebi, faiz
oranını, millî geliri, istihdam düzeyi ile ödemeler bilançosu dengesini etkilemektir. Para
politikasının amaçları yedi başlık altında toplanabilir. Bunlar tam istihdam, fiyat istikrarı,
finansal istikrar, faiz oranı istikrarı, ekonomik büyüme, ödemeler bilançosu dengesi ile döviz
piyasalarında istikrardır.
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5.2.1. Tam İstihdam
Para politikası uygulamasında tam istihdam hedefi; emek piyasasında iş gücü arzının
iş gücü talebine eşit olması durumudur. Bu nedenle para politikasının amacı ekonomideki
işsizlik sorununu ortadan kaldırmaya yönelik programları uygulamaya koymaktır. Örneğin
ülkemizde Çıraklık Eğitim Merkezleri gibi yeni kurulan merkezler bu amaca yönelik olarak
faaliyette bulunmaktadırlar.

5.2.2. Fiyat İstikrarı
Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin sürekli değişim göstermesi, ülke ekonomisinde
istikrarsızlıklara neden olmaktadır.
Fiyat istikrarının olmadığı durumlarda bir yandan ekonomik faaliyetlerdeki
düzensizlik ülkenin kalkınmasını güçleştirirken diğer yandan sosyal sınıflar arasında gelir
dağılımının bozulmasına neden olmaktadır Enflasyon ya da sürekli artan fiyatlar paranın satın
alma gücünü azaltır. Özellikle 1970’lerin başında tüm dünyada beklenmedik bir şekilde
yükselen enflasyon nedeniyle fiyat istikrarı amacı ön plana çıkan birincil amaç durumunda
olmuştur. Bu nedenle fiyat istikrarı istenilen bir durumdur. Çünkü enflasyonist dönemde
firmalar istikrarsızlık nedeniyle ileriye yönelik karar alamamaktadır. İşte fiyat değişmelerini
ve bunun etkilerini azaltabilmek amacıyla para politikasından yararlanılmaktadır.

5.2.3. Finansal İstikrar
Finansal piyasalar ve bu piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar, fon fazlası olanlarla
fon ihtiyacı olanları eşleştirmekte yeterince etkin değillerse ekonomide kaynak israfı ortaya
çıkmaktadır. Etkin çalışan bir finansal sistem için bu piyasalarda istikrarın sağlanması
oldukça önemlidir. Bu da izlenen para politikasının amaçlarından birisidir.

5.2.4. Faiz Oranı İstikrarı
Para politikasının amaçlarından biri de faiz oranında sağlanacak olan istikrardır. Zira
faiz oranındaki dalgalanmalar, fiyat istikrarsızlığında olduğu gibi ekonomide belirsizliklere
neden olmaktadır. Belirsizliğin yaşanması konut, otomobil ve dayanıklı tüketim mallarına
yönelik talebi etkilemektedir. Talepteki azalma ise ekonomide daraltıcı bir etki yaratmaktadır.

5.2.5. Ekonomik Büyüme
Ekonomik büyüme için verimlilik artışı, yeni yatırım girişimi ve işsizlik oranının
düşük olması gibi faktörlerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir ülkenin ekonomik gelişim
sürecinde bazen üretim, gelir ve harcamalarda bir azalma yaşanırken; bazen de bu unsurlarda
canlılık görülebilmektedir. Başka bir ifade ile bir ülkenin GSMH’de bazı dönemler artış, bazı
dönemler ise azalmalar yaşanabilmektedir. Bu nedenle tam istihdam sağlanarak, üretim
düzeyini en üst seviyeye çıkarmak ve bundaki düşüşlerin meydana gelmesini önlemek para
politikası uygulamasının amaçları arasında yer almaktadır.

95

5.2.6. Ödemeler Bilançosu Dengesi
Bir ülkenin diğer ülkeler ile olan ticaretinde ülke parasının yabancı paralar
karşısındaki değeri dış ticaretini etkilemektedir. Ülkenin ödemeler bilançosu açık verdiğinde
bunun kapatılması için ya ihracat arttırılacak veya ithalat azaltılacaktır. Her iki durumda da
para politikası tedbirlerinin kullanılması mümkün olmaktadır. Ayrıca döviz piyasasında
ortaya çıkan dalgalanmalar da ödemeler dengesini etkilemektedir.

5.2.7. Döviz Piyasalarında İstikrar
Bir ülke parasının yabancı paralar karşısında aşırı değerlenmesi, o ülke mal fiyatlarının
uluslararası piyasalarda yabancı para cinsinden değerlenmesine ve diğer ülke malları ile
rekabeti azaltıcı bir etkiye neden olmaktadır. Döviz kurunda istikrarın sağlanması, ticari ve
finansal nitelikteki faaliyetlerin planlanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle para
politikasının amaçlarından birisi de her ülke için önemli olan dış ticaretin geliştirilmesi ve bu
doğrultuda döviz kurlarında istikrarı sağlayacak uygulamaların gerçekleştirilmesidir.

5.3. Para Politikası Amaçlarının Birbirleri ile İlişkisi
Merkez bankası, bu amaçlara ulaşmaya çabalarken önemli bazı sorunlarla karşı
karşıyadır. Öncelikle merkez bankası, birbiriyle ilişkili olan amaçları gerçekleştirmede başarı
sağlayabilmektedir. Ancak para politikasının amaçları arasında çatışmalar da söz konusu
olabilmektedir. Bu durumda her farklı ekonomik durumda farklı amaç bileşimlerini
gerçekleştirmek zorunlu olabilmektedir. Aslında ideal olan yukarıda ifade edilen amaçların
hepsinin aynı anda gerçekleştirilmesidir Bu seçenekler ancak ekonominin koşullarına göre
belirlenmektedir
Örneğin; merkez bankası yüksek istihdam amacını ve ekonomik büyüme amacını aynı
anda gerçekleştirebilmektedir. Benzer şekilde, finansal piyasalarda istikrarı sağlamaya dönük
önlemler, aynı zamanda, faiz oranlarında istikrarı da beraberinde getirmektedir. Ancak,
merkez bankası tüm amaçlar açısından bu kadar şanslı değildir ve para politikasının bazı
amaçları birbirleriyle çelişki içerisindedir.
Merkez bankasının para politikasının amaçlarına ulaşmaya çalışırken karşılaştığı bir
diğer sorun, bu amaçlar üzerinde doğrudan bir kontrol gücünün olmamasıdır. Merkez bankası
para politikası kararlarını alırken ve uygularken, fiyat istikrarını sağlamayı ya da ekonomik
büyümeyi teşvik etmeyi amaçlamasına karşın, ülkedeki fiyatlar ya da üretim hacmi üzerinde
doğrudan bir kontrol gücü yoktur. Fiyatlar genel düzeyi veya üretim hacmi hane halklarının
ve işletmelerin aldıkları iktisadi kararlar ve yaptıkları tercihler sonucu belirlenmektedir.

5.3.1. Amaçlar Arasındaki Çatışmalar
Amaçlar arasında bir çatışma olduğu zaman bunlar arasında bir seçim yapmak
gerekmektedir. Bunları aşağıdaki şekilde ifade etmek mümkündür.
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a- Tam İstihdam ve Fiyat İstikrarı : Tam istihdamla fiyat istikrarı bazı yönlerden
birbirleri ile çatışabilmektedir. Örneğin eğer arz (maliyet) enflasyonu var ise yani enflasyon
hem faktör (emek) sahipleri hem de firmalardan kaynaklanmakta ise bu enflasyonu önlemek
için eksik istihdam ve aşırı kapasite yaratılması gerekebilir. Ayrıca istihdam artışının
sağlanması durumunda yüksek enflasyon oranları (Phillips Eğrisi) ile gerçekleşmesini zorunlu
kılabilmektedir. Bu durum para politikasının tam istihdam ve fiyat istikrarı amaçlarının aynı
anda gerçekleştirilmesinin zorluğuna işaret etmektedir. Eğer öncelik fiyat istikrarına verilirse
ekonomide işsizlik artmakta, istihdama öncelik verilirse bu defa da fiyatlar yükselmektedir
Tüm bu tartışmalarda emeğin verimliliğinin de dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü
ücretler emeğin verimliliğinin üzerinde belirlenirse enflasyona yol açabilmektedir. Bu nedenle
emeğin verimliliğinin arttırılmasına ilişkin alınacak önlemler amaç çatışmasını
hafifletebilmektedir.
b-Fiyat İstikrarı ve Ekonomik Büyüme: Hızlı ekonomik büyüme hedefine ulaşma
sürecinde fiyat istikrarının sağlanması güçleşmektedir. Oysa birçok araştırma sonuçları düşük
düzeydeki enflasyonun ekonomik büyümeye katkı sağladığını göstermiştir.
c-Ekonomik Büyüme-Tam istihdam-Ödemeler Bilançosu Dengesi: Ilımlı fiyat
artışlarının olduğu bir ekonomik büyüme ithalat talebinde artış yaratmaktadır. Bu durum
özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından kalkınma sürecinde; makine, teçhizat, hammadde
gibi unsurların ithalatını arttırmakta ancak bu ülkelerdeki kaynak yetersizliği bunu imkânsız
hâle getirmektedir.

5.3.2. Birbirlerini Tamamlayan Amaçlar
Bazı para politikası amaçları birbirlerini tamamlayabilmektedir. Örneğin fiyat
istikrarının sağlanması ödemeler dengesinin sağlanmasına katkı sağlayabilmektedir. Ancak bu
durum kesin değildir. Çünkü ödemeler bilançosu dengesi diğer ülkelerdeki enflasyon oranına
ve bu ülkelerin söz konusu ülke mallarına olan talep değişmelerine bağlı olarak
değişebilmektedir.

5.3.3. Birbirlerini Destekleyen Amaçlar
Bazı amaçlar birbirlerini destekleyebilmektedir. Örneğin tam istihdam koşullarında
ekonomik büyüme ile millî gelirin en üst düzeye çıkarılması hedefi ve bunun yanı sıra fiyat
istikrarı sağlanarak bunun firmalarda güven yaratarak ekonomik büyümeyi teşvik edeceği
düşüncesi hâkim ise bu durumda fiyat istikrarı ekonomik büyümeye katkı sağlayabilmektedir.
Tersi durumda enflasyonun ekonomik büyümeyi teşvik ettiği düşünülüyorsa bu durumda fiyat
istikrarı amacı ekonomik büyümeye katkı sağlamayacaktır.

5.4. Para Politikasının Genel Araçları
Para politikasını yürüten organ merkez bankasıdır. Bir ülkede para arzını ekonominin
gereklerine göre düzenlemektedir. Amacı parasal istikrarı ve düzenli ekonomik büyümeyi
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gerçekleştirmektir. Bunu sağlamak için para politikasını uygularken kullandıkları araçlar dört
tanedir. Bunlar; açık piyasa işlemleri, reeskont oranları, kanuni karşılıklar ve kredi tavanıdır.

5.4.1. Açık Piyasa İşlemleri
Açık piyasa işlemleri, günümüz merkez bankacılığı tarafından, en yaygın biçimde
kullanılan para politikası aracıdır. Merkez bankaları, belirli tipteki menkul kıymetleri (bunlar
genellikle kamu kesimine ait menkul kıymetlerdir) alıp satma yetkisine sahiptirler. Açık
piyasa işlemleri, Merkez Bankası tarafından hazine bonosu, devlet tahvili ve döviz alım satımı
yaparak para arzını belirlediği önemli araçlardan birisidir. Bu alım satım işlemlerinin
büyüklüğü ve zamanlaması tamamen merkez bankası tarafından belirlenmektedir. Merkez
bankası, söz konusu menkul kıymet alım-satım işlemlerini bankaların rezervlerini, parasal
tabanı, para arzını, faiz oranlarını ve kredi koşullarını etkilemek amacıyla kullanmaktadır.
Açık piyasa işlemlerini amaç ve biçim açısından türlere ayırmak mümkündür.
Amaçları açısından açık piyasa işlemleri, defansif (savunmaya dönük) ve dinamik
(değişime dönük) açık piyasa işlemleri şeklinde sınıflandırılabilir.
Biçim açısından açık piyasa işlemleriyse kesin alım, kesin satım, geri satım vaadiyle
alım (repo) ve geri alım vaadiyle satım (ters repo) şeklinde dört gruba ayrılmaktadır.
Defansif açık piyasa işlemleri ya da savunmaya dönük açık piyasa işlemleri, merkez
bankasının kontrolü dışındaki faktörler nedeniyle parasal tabanda ve banka rezervlerinde
meydana gelen değişiklikleri dengelemek amacıyla yürütülen açık piyasa işlemleridir. ( işlemi
gerçekleştirirken repo ve ters repoyu kullanır.)
Dinamik ya da değişime dönük açık piyasa işlemleri ise yürütülen para politikasının
amaçları çerçevesinde, ekonomik faaliyetleri etkileyebilmek için, merkez bankasının banka
rezervlerini, parasal tabanı ve para arzını değiştirmek amacıyla yürüttüğü açık piyasa
işlemleridir.
Kesin alım ya da satım merkez bankasının, banka rezervlerinde ve parasal
büyüklüklerde (parasal taban ve para arzı) kalıcı ya da uzun dönemli bir değişiklik
gerçekleştirmek istediğinde yürüttüğü işlemlerdir.
Repo ve ters repo işlemleriyse merkez bankasının direkt olarak kontrolü dışındaki
faktörler nedeniyle banka rezervlerinde ve parasal tabanda meydana gelen geçici
değişiklikleri dengelemek amacıyla kullanılan açık piyasa işlemleridir.
Geri satım vaadiyle alım (repo) işlemi, piyasada likidite sıkıntısının geçici olduğu
durumlarda, bankacılık sistemi rezervlerinin geçici bir süre için arttırılması amacı ile
kullanılır.
Repo, bir kıymetin belirli bir tarihte belirli bir orandan geri satım vaadiyle alımını
ifade eder. Bir diğer deyişle, merkez bankası, banka rezervlerinde geçici bir süre için artış
yaratmayı düşündüğünde repo işlemlerine girişmektedir.
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Repo işlemlerinin maksimum süresi, ABD’de 15 gün, ülkemizde bu süre maksimum
91 gündür.
Geri alım vaadiyle satım (ters repo) işlemleriyse piyasadaki likidite fazlasının geçici
olduğu düşünüldüğünde yapılan, kısa vadeli açık piyasa işlemidir.
Ters repo, bir kıymetin belirli bir tarihte, belirli bir orandan, geri alımı vaadiyle
satışını ifade etmektedir. Ters repo işlemlerinde de işleme konu olan menkul kıymet, teminat
niteliği taşımaktadır
Merkez Bankası yatırımların yeterli bir düzeye ulaşmadığı, piyasada para darlığının
olduğu ve işsizliğin yüksek düzeyde bulunduğu dönemlerde piyasayı canlandırmak amacıyla
piyasadan hazine bonosu veya tahvil satın almaktadır. Bu durumda piyasada para arzı artarken
faiz oranı düşmektedir. Faiz oranlarının düşmesi yatırımlar üzerinde olumlu etki yaratırken;
toplam talebi arttırmakta bu da ekonomide canlanmayı sağlamaktadır.
Merkez Bankası enflasyonist ortamda piyasadaki para miktarını azaltmaya çalışır.
Böylece piyasadaki satın alma gücü azalmış olmaktadır. Merkez bankasının hazine bonosu
veya devlet tahvili satarak dolaşımdaki para miktarını azaltması ve buna paralel olarak kredi
hacminin daralması toplam talebin de azalmasına ve faiz oranlarının yükselmesine yol
açmaktadır.
Böylece merkez bankasının açık piyasa işlemleri deflasyon dönemlerinde ekonominin
canlanması, enflasyon dönemlerinde ise fiyatların artış hızının azaltılması amacıyla kullanılan
para politikası araçlarından birisidir.
-Açık Piyasa İşlemlerinin Üstün ve Eksik Yönleri
Üstün yönleri olarak;
- Açık piyasa işlemlerinin hacmi, tamamıyla merkez bankası tarafından belirlendiği
için işlemler, merkez bankasının yetkisinde yürütülmektedir.
- Açık piyasa işlemleri en esnek para politikası aracıdır.
- Açık piyasa işlemleri kolayca tersine çevrilebilir. Alım veya satım işlemleri
yürütülürken yapılacak bir hata, hemen ve kolayca tersine çevrilerek düzeltilebilmektedir.
- Yönetim mekanizmasında gecikme söz konusu olmadığı için, açık piyasa işlemleri
hemen uygulamaya konabilmektedir.
Açık piyasa işlemlerinin en önemli dezavantajı olarak öne sürülen nokta, bu
işlemlerin ilk etkilerinin bölgesel bazda ortaya çıktığı ve bunun tüm ekonomiye yansımasının
gecikmeli olarak ortaya çıkmasıdır.
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5.4.2. Reeskont Politikası
Ekonomideki para arzını belirlemede kullanılan para politikası araçlarından birisi de
reeskont oranlarıdır. Merkez bankalarının, bankacılık sistemine kredi vererek rezerv
aktarması, reeskont kredileri olarak adlandırılır. İlke olarak, merkez bankasının vereceği
krediler, bankacılık sisteminin rezerv ihtiyacını karşılamaya dönük olduğu için çok kısa vadeli
olmalıdır. Bankacılık sistemi beklenmeyen olaylar nedeniyle (hızlı mevduat çıkışı, kredi
talebinde beklenmeyen bir artış gibi) kimi zaman rezerv ihtiyacı içerisine girebilmektedir.
Bu gibi durumlarda merkez bankası, likiditenin son kaynağı olarak, bankacılık
sistemine rezerv yaratmak ve aktarmak sorumluğuna sahiptir Bankalar nakit ihtiyacı içinde
oldukları zaman merkez bankasından borçlanabilmektedir. Buna göre merkez bankasının
bankalara verdiği kredilere uyguladığı faiz oranına reeskont oranı adı verilmektedir.
Reeskont mekanizması; elinde bir ticari senet veya devlet tahvili gibi kıymetli evrakı
olan kişi ihtiyaç duyduğunda bunu vadesinden önce bankaya getirerek iskonto ettirmektedir
(kırdırmaktadır). Bankalar da nakit ihtiyacı (likidite) içinde olursa bunları merkez bankasına
ikinci kez iskonto ettirmektedir. Bu ikinci işleme reeskont denilmektedir.
Merkez bankası ekonominin ve bankacılık sisteminin içinde bulunduğu koşullara göre
istediği zaman bu oranı arttırabilmekte veya azaltabilmektedir. Reeskont oranındaki artışlar
bankaların merkez bankasından borçlanmasını caydırırken, reeskont oranındaki düşüşler
bankaların merkez bankasından borçlanmasını teşvik etmektedir.
Merkez bankası tarafından reeskont oranın arttırılması veya azaltılması kredi hacmini
etkilemektedir. Piyasada para darlığı veya deflasyonist bir durum var ise Merkez bankası
reeskont oranını düşürmektedir. Reeskont oranın düşmesi para arzını arttırırken durgunluk
döneminin aşılmasını sağlamaktadır.
Piyasada enflasyonist bir durum var ise para arzını azaltmak için merkez bankası
reeskont oranını yükseltmekte ve enflasyonist baskının azaltılmasını sağlamaktadır.
Bu politikanın uygulanmasında merkez bankası reeskont oranını belirlemekte, ancak
borçlanıp borçlanmama konusunda bankaların tercihleri belirleyici olmaktadır. Buna göre
reeskont oranları politikasının para arzı üzerindeki etkisi bankaların davranışlarına bağlı
olmaktadır.
Reeskont oranları finansal sistemde paniklerin önlenmesi açısından da önemlidir.
Merkez bankası bu fonksiyonu ile “son kredi mercii” olma özelliği yansıtmaktadır. Buna göre
Merkez bankası bankacılık sisteminde nakit sıkıntısı olduğunda, bunun paniğe dönüşmemesi
için ihtiyaç duyulan krediyi bankalara açmaktır.
Bankalara güvenin azalması, bankalara hücumun başlaması bankaları iflasa
sürükleyebilmekte, reel sektörü de etkileyerek ekonomiyi durgunluğa götürebilmektedir.
Örneğin 1994’te Türkiye’de banka iflasları yaşanırken, finansal kriz reel sektörü de
etkileyerek ekonomiyi durgunluğa sürüklemiştir.
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Reeskont Politikasının Üstün ve Eksik Yönleri
Reeskont politikasının en önemli üstünlüğü, merkez bankasının likiditenin son
kaynağı olma fonksiyonunu yerine getirmesine olanak tanımasıdır.
Reeskont politikasının iki önemli dezavantajından söz etmek mümkündür.
Bunlardan ilki, daha önce sözünü ettiğimiz, reeskont oranı değişikliklerinin yarattığı anons
etkisinin yanlış yorumlanması tehlikesidir. İkincisi, merkez bankasının reeskont oranını belirli
bir düzeyde belirlemesi durumunda, piyasa faiz oranları değiştikçe reeskont oranıyla piyasa
faiz oranları arasındaki farkta dalgalanmaların ortaya çıkmasıdır.

5.4.3. Zorunlu Karşılık Oranları
Ekonomideki para arzı miktarını kontrol etmek amacıyla, merkez bankası tarafından
belirlenen ve bankaların mevduat şeklindeki yükümlülükleri karşılığında hangi miktarda
zorunlu rezerv kullanacaklarını gösteren orandır.
Merkez bankası zorunlu karşılık oranını yükselttiğinde bankalar daha büyük miktarı
rezerv olarak tutmak zorunda kalmakta, yaratacakları kaydi para azalmaktadır. Tersi
durumunda ise zorunlu karşılık oranı düşürülmekte, daha az rezerv tutma nedeniyle
bankaların yaratacağı kaydi para miktarı artmaktadır. Böylece zorunlu karşılık oranının
yükseltilmesi ekonomideki para arzının daralmasına neden olurken zorunlu karşılık oranının
düşürülmesi de ekonomideki para arzı miktarını arttırmaktadır.
Etkili bir para politikası aracı olarak bir yandan para arzında büyük değişiklikler
yaratmakta bir yandan da bankaları likidite sıkışıklığına sokabilme riski nedeniyle keskin
sonuçlar yaratabilmektedir.
Zorunlu Karşılık Oranlarının Üstün ve Eksik Yönleri
Üstün yönlerine bakıldığında zorunlu karşılık oranındaki değişiklikler sonucunda,
bankaların bilançoları, bu değişikliğe çok kısa sürede uyum göstermektedir. Bu nedenle,
zorunlu rezerv oranı değişikliklerinin para arzı üzerindeki etkisi de oldukça çabuk
hissedilmektedir. Ekonomik koşulların acil tedbir gerektirdiği bir ortamda, zorunlu rezerv
oranının kullanımı, diğer araçlara göre, tercih edilebilir.
-Bir diğer avantajı, mevduat kabul eden kurumlar arasında bir ayrımcılık yaratmadan
tüm kurumları aynı oranda etkilemesidir.
-Zorunlu karşılık oranı değişikliklerine sık sık müracaat edilmemesi ve bu aracın
teknik nedenlerle kullanılmaması, söz konusu değişiklikleri yorumlamada piyasaları, daha
rahat karar almaya yönlendirir.
-Diğer araçların işe yaramaması durumunda, parasal tabandaki değişiklikleri
dengelemek amacıyla da zorunlu rezerv oranı kullanılabilir.
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Zorunlu karşılık oranının yukarıda kısaca değinilen avantajlarına karşın, önemli bazı
dezavantajları da söz konusudur.
- Öncelikle, zorunlu karşılık oranı para arzında ince ayar yapmaya elverişli değildir.
Örneğin; bankacılık sisteminde, 10 katrilyon liralık bir mevduat hacmi varsa zorunlu karşılık
oranının 1 puan arttırılması, bankacılık sistemini 100 trilyon liralık ek rezerv bulma zorluğu
içine sokacaktır.
- Öte yandan, zorunlu karşılık oranını kullanarak, para arzında küçük çaplı
değişiklikler yapmak da mümkün değildir.
- Zorunlu karşılık oranı, esnek bir para politikası aracı değildir. Zorunlu karşılık
oranını bugün yükseltip bir hafta sonra düşürmek piyasalarda hem merkez bankasının
inandırıcılığı hem beklentiler ve hem de banka rezervleri açısından olumsuzluklar ve
belirsizlikler yaratmaktadır.

5.4.4. Kredi Tavanı
Para ve kredi hacmini kontrol amacıyla yukarıda açıklanan politika tedbirlerini
tamamlayıcı nitelikte başka tedbirlere de başvurulabilir merkez bankası ticari bankaların
çeşitli ekonomik faaliyetleri ile ilgili olarak açacakları kredilere bir tavan getirebilir. Böylece
merkez bankası kredi hacmini ekonomik gelişmeler doğrultusunda ayarlama imkânına sahip
olmaktadır. Bu tür bir uygulamaya genellikle dolaşımdaki para miktarının azaltılması
istenildiği dönemlerde gidilmektedir. Bu uygulamanın en önemli özelliği istenilen sonucun
kesin olarak sağlanmasıdır.

5.4.5. Para politikası Araçlarının Birbirlerine Göre Üstün veya Eksik
Yönleri
Buraya kadar yapılan açıklamalar ile para politikası araçları tek olarak incelenmiş
üstün ve eksik yönleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu araçların birlikte ele alınması durumunda;
her aracın üstün ve eksik yönlerinin varlığı bunların birbirlerini tamamlayıcı olarak
kullanılabilme imkânı vermektedir. Ayrıca bu araçlar aynı amaç için kullanılmakta
olduğundan birbirleri ile rekabet hâlinde olmaktadır.
a-Açık Piyasa İşlemleri İle Reeskont Politikasının Karşılaştırılması
Açık piyasa işlemlerinin reeskont politikasına göre üç üstünlüğü bulunmaktadır.
1-Açık piyasa işlemleri çok daha güçlüdür. Buna göre parasal taban üzerinde açık
piyasa işlemlerinin değiştirici etkisi, reeskont oranındaki değişmelerin etkisinden daha
büyüktür.
2- Açık piyasa işlemleri daha esnektir.
3- Açık piyasa işlemleri daha kesindir
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Reeskont politikasından farklı olarak merkez bankası parasal tabanı açık piyasa
işlemleri ile istediği miktarda değiştirebilmektedir. Buna karşın reeskont oranları sadece
bankaların ödünç alma güdülerini değiştirmektedir. Bu durumda merkez bankası, bankaların
kendisinden ödünç alma arzularının ne kadar değiştiğini bilmemektedir. Ayrıca açık piyasa
işlemlerinin “beyan etkisi” reeskont oranlarının değişmesinden daha az olmaktadır.
Reeskont oranlarındaki değişmenin açık piyasa işlemlerine göre üstünlüğü ise coğrafi
etkisinin geniş olmasıdır. Zira açık piyasa işlemlerinin ilk etkisi önemli para ve sermaye
piyasalarının bulunduğu bölgelerde olmasıdır.
b- Reeskont Politikası İle Zorunlu Karşılık Oranlarının Karşılaştırılması
Karşılık oranlarındaki değişmenin banka rezervleri üzerindeki etkisi reeskont
oranındaki değişmelerin etkisinden daha büyük olmaktadır. Merkez bankası açısından karşılık
oranlarındaki değişmenin banka rezervlerini hangi miktarda değiştireceği reeskont
politikasına göre daha belirlidir. Diğer yandan merkez bankası bankaların rezerv miktarında
çok küçük değişimler yapmak istiyorsa, bu durumda reeskont politikası karşılık oranlarına
göre daha kesin sonuç vermektedir.
Genellikle merkez bankaları reeskont oranlarının karşılık oranlarındaki değişmelerden
daha esnek olduğu görüşündedir. Bu durumda reeskont politikasının hem açık piyasa
işlemleri, hem de karşılık oranları uygulamalarından daha zayıftır. Reeskont politikaları açık
piyasa işlemlerinden daha az, zorunlu karşılık oranlarından ise daha fazla esnektir.
c- Açık Piyasa İşlemleri İle Zorunlu Karşılık Oranlarının Karşılaştırılması
Konjonktürel dalgalanmalara karşı zorunlu karşılık oranındaki değişmelerin açık
piyasa işlemlerine göre iki üstünlüğü bulunmaktadır.
-Karşılık oranlarındaki değişmenin coğrafi etkisi tamdır, oysa açık piyasa işlemlerinin
coğrafi etkisi gecikmeli olarak ortaya çıkmaktadır.
-Zorunlu karşılık oranlarında yapılan indirim sonucu bankaların ellerinde aşırı nakit
oluştuğunda; bununla kredi ve mevduatlarını genişletme isteği açık piyasa işlemlerine göre
daha yüksektir. Bankalar kendiliğinden tahvillerini satmadıkça, merkez bankasının açık
piyasa satın almaları bankalar için müşterilerinin mevduatlarında bir artış şeklinde
görünmektedir. Ancak bankalar bu mevduatların ne kadar olacağını bilemedikleri gibi,
müşterilerin bu mevduatları her an çekebilecekleri endişesini de taşımaktadır.
Açık piyasa işlemlerinin zorunlu karşılık oranlarına olan üstünlüğü ise;
-Karşılık oranlarındaki değişmeler açık piyasa işlemleri gibi herhangi bir merkezde
işleme konulmadığından küçük ölçekli bankalar bundan daha az etkilenmektedir.
-Karşılık oranları küçük adımlarla değiştirilemez
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-Karşılık oranları ellerinde rezervleri çok da olsa, az da olsa tüm banka sistemini
etkilemektedir.

5.5. Para Politikasının Özel Araçları
Merkez bankaları para politikasının özel araçlarını temel araçlara destek sağlamak
amacıyla zaman zaman kullanmayı uygun görebilirler. Para politikasının özel araçları
arasında yer alan uygulamalardan en önemlileri, ikna etme ve selektif kontrollerdir.
İkna Etme
Merkez bankaları sahip oldukları nüfuzu ya da gücü kullanmak suretiyle, finansal
kurumları kamu yararına uygun şekilde hareket etmeye ikna edebilirler. Bu anlamda ödünç
verme faaliyetleri ekonomik koşullar doğrultusunda yönlendirilebilir. Örneğin enflasyonist
ortamlarda merkez bankası toplam talebi kontrol altına almak amacıyla finansal kuruluşlara,
ödünç verilebilir fon miktarlarını kısmalarını telkin edebilir.
Selektif Krediler
Selektif araçlar ile merkez bankaları, ekonomideki toplam rezerv miktarını ve faiz
oranlarını etkileyebilmektedir. Bu araçların etkileri, sadece belirli sektörlerde
hissedilebilmektedir. Kredi kontrolleri, bu tür politikaların en önemli olanıdır. Merkez
bankaları savaş gibi olağan üstü koşullarda uzun vadeli tüketici kredisi imkânı
sağlayabilmektedir.
Öte yandan parasal otorite, dayanıklı tüketim malları talebini etkilemek amacıyla
dayanıklı tüketim malları için verilecek maksimum kaparo miktarını kredilerin miktarını ve
vadesini değiştirebilmektedir. Bu uygulama ile, toplam talep politikaları desteklenmeye
çalışılmaktadır. Örneğin, enflasyonist dönemlerde toplam talebi kısmak amacıyla banka
kredilerine üst sınırlama (tavan) getirilebilir.
Merkez bankaları selektif kontroller çerçevesinde farklı reeskont oranları
uygulamasına da gidebilmektedir. Bu doğrultuda bazı sektörlerin gelişimini etkilemek
amacıyla kendisine getirilecek senetlere farklı reeskont oranları tatbik edebilmektedir. Söz
konusu politikaların etkinliği, merkez bankasına getirilen senetlerin toplam miktarındaki
artışa bağlıdır.

5.6. Para Politikası Uygulamalarında Gecikme Sorunu
Para politikası uygulamaları ile hedeflenen etkilere, istenilen sürede ulaşmak her
zaman mümkün değildir. Literatürde gecikme sorunu olarak bilinen bu sorunlar genel olarak
üç şekilde ortaya çıkar: Tanıma gecikmesi, uygulama gecikmesi, etki gecikmesi. Bu
etkilerden ilk ikisi iç gecikme, sonuncusu ise dış gecikme olarak adlandırılır.
-Tanıma Gecikmesi
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Tanıma gecikmesi, politika uygulama ihtiyacının belirmesi ile politika yapıcıların
sorunun farkına varması arasında geçen süreyi kapsamaktadır. Politika yapıcıları, iktisadi
sorunu zamanında fark edip uygulamanın gerekliliği kanaatine ulaşırsa, uygulama ve istenilen
etkilerin elde edilmesi için yeterli süre kalmaktadır. Ancak tanıma döneminden uygulama
dönemine geçişte çeşitli handikaplar bulunmaktadır.
Politikacılar iktisadi sorunun farkına zamanında varsalar da, politik ya da finansal
açıdan çeşitli güçlükler ortaya çıkabilir. Örneğin koalisyon hükümetleri döneminde politik
uyuşmazlıklar sorunu da ortaya çıkabilir. Partiler ideolojik ya da politik tercihleri nedeniyle
gerekli para politikası uygulamaları konusunda çekingen davranabilirler. Öte yandan
demokratik rejimlerde politikacıların iktidar kaygıları, gerekli politikaların zamanında
uygulamaya konmasını engelleyebilir.
-Uygulama Gecikmesi
Uygulama gecikmesi politika uygulamasının gerekliliğini kabul ile uygulama
arasındaki süreyi kapsamaktadır. Uygulama gecikmesi, kurumsal faktörler tarafından
belirlenmektedir. Para politikası uygulamalarını yürütecek kurumların kendi içerisinde ve
birbirleri arasındaki koordinasyonu, politika yürütümü için gerekli düzenlemelerin yapılması
gibi işlemler belirli bir süreyi gerektirmektedir.
-Etki Gecikmesi
Etki gecikmesi politika uygulaması ile söz konusu politikaların ekonomi üzerinde
meydana getireceği etki arasındaki süreyi kapsamaktadır. Para politikalarının ekonomide ne
kadar sürede etkili olacağı konusu tartışmalıdır. Bu konuda çok kesin bir süre saptamak
güçtür. Friedman’a göre para politikasının ekonomi üzerinde etkili olması, yaklaşık 12-18 ay
arasında değişen bir süreyi gerektirmektedir. Diğer bazı monetarist iktisatçılar yaptıkları
araştırmalar neticesinde bu sürenin daha kısa olabileceği sonucuna ulaşmışlardır.

5.7. Para Politikası Kuralları
Merkez bankalarının uyguladığı para politikasının değişen koşullar ile ekonomik
aktörleri etkileme gücüne uyumlu olması açısından belli kurallara göre uygulanması söz
konusudur. Para politikası otoritelerinin uygulayacakları üç temel kural bulunmaktadır.
Bunlar; Para arzı hedeflemesi, nominal GSYH hedeflemesi ve enflasyon hedeflemesidir.
Monetaristler tarafından savunulan para arzı hedeflemesine göre merkez bankası
ekonomide istikrarı sağlamak için para arzı sabit ve düşük bir hızla arttırılmalıdır. Örneğin her
dönem % 2 gibi belli bir oranda artışın hedeflenmesi anlamına gelmektedir.
İkinci para politikası kuralı nominal GSYH hedeflemesinde, merkez bankası nominal
GSYH’nin hedef değerini açıklar ve toplam talep ve toplam arzdaki değişmenin nominal
GSYH hedef değeri üzerindeki etkilerini para arzını değiştirerek telafi etmeye çalışır.
Örneğin, nominal GSYH’de hedeflenen düzeyden daha fazla bir artış olduğunda merkez
bankası para arzını azaltarak toplam talebi daraltabilir. Nominal GSYH’da hedeflenen
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düzeyden daha az olduğunda ise merkez bankası para arzını arttırarak toplam talebi
canlandırabilir. Bu hedefleme de merkez bankası para piyasasındaki istikrarsızlığın etkilerini
telafi eden bir para politikası izleme imkânına sahiptir.
Para politikası kurallarından üçüncüsü enflasyon hedeflemesidir. Temel amacı fiyat
istikrarının sağlanmasıdır. Fiyat istikrarı ise ekonomik aktörlerin tüketim, tasarruf ve yatırım
kararını alırken dikkate almayacakları kadar düşük bir enflasyon oranının sürdürülmesidir. Bu
uygulamada merkez bankası belli bir enflasyon hedefi açıklar ve para politikası araçlarını
kullanarak bu hedefe ulaşmaya çalışır. Bu süre içinde hedeften sapmalara göre para arzında
gerekli ayarlamaları yapar. Örneğin, enflasyon oranı yükseldiğinde para arzını daraltmaya
başlar.
İlk defa 1990 yılında Yeni Zelanda da uygulanan enflasyon hedeflemesinin, merkez
bankasının para talebindeki istikrarsızlığı giderme ile halkın ve mali piyasaların uygulamayı
kolay anlaması gibi avantajları bulunmaktadır. Ancak millî gelir ve istihdamdaki
dalgalanmaları hafifletme imkânını ortadan kaldırma gibi sakıncaları da bulunmaktadır.
Örneğin, petrol fiyatlarında meydana gelen artış fiyatlar genel düzeyini yükseltirken; millî
geliri azaltıp, işsizliği arttırarak ekonomiyi durgunluğa sürükleyebilir. Merkez bankası
enflasyondaki bu artışı frenlemek amacıyla para arzını ve toplam talebi azaltabilir. Bu
uygulama millî gelirin azalmasını ve işsizlik artışını şiddetlendirebilmektedir. Enflasyon
hedeflemesi Türkiye’ de 2005’ ten beri uygulanmaktadır.

5.8. Parasal Aktarım Mekanizmaları
Para politikası uygulamaları ekonomiyi belirli bir gecikmeyle dolaylı olarak
etkilemektedir. Bu nedenle uygulanan para politikasının başarısı açısından para politikasının
işleyişi ve makroekonomik değişkenler üzerinde meydana getireceği etkinin zamanı ve ölçüsü
hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Uygulanan para politikasının makroekonomik
değişkenleri hangi kanallar üzerinden, ne kadar sürede ve ne ölçüde etkilediği parasal
aktarım mekanizmaları ile ifade edilmektedir. Süreç, para politikası araçlarındaki
değişmeyle başlamakta ve bu değişmelerin reel ekonomi ve fiyatlara yansıması ile son
bulmaktadır.
Parasal aktarım mekanizmasının (para politikasının ekonomiyi etkileme sürecinin)
işleyişi; faiz kanalı, varlık fiyatları kanalı, döviz kuru kanalı, kredi kanalı ve beklenti kanalı
ile açıklanmaktadır. Her ekonominin yapısı, büyüklüğü ve açıklık derecesi birbirinden farklı
olduğundan bu kanalların hangisinin daha etkin işlediği ülkeden ülkeye farklılık
göstermektedir. Merkez bankaları, para politikalarını oluştururken bu aktarım kanallarını bir
arada düşünmek durumundadır.

5.8.1. Faiz Kanalı
İktisadi aktivitelerin faiz oranlarındaki değişikliklerden etkileneceği varsayımı,
Keynesyen görüşü savunan iktisatçılar tarafından ileri sürülen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma
göre merkez bankaları, para politikası uygulamaları ile faiz oranlarını etkileyip ekonomik
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aktivitelerin yönelimini belirleyebilmektedir. Toplam harcamaların en önemli bileşenleri
arasında yer alan yatırım harcamalarının yanı sıra bireysel ve kamusal harcamalar değişik
boyutlarda da olsa faiz oranlarından etkilenmektedir. Ekonomide resesyonist eğilimler
belirdiğinde, merkez bankaları gevşek para politikası uygulamaları çerçevesinde açık piyasa
işlemleri aracılığı ile menkul değer satın alıp piyasaya ek rezerv verebilmektedir.
Bu durumda para arzı artacağından faiz oranları düşecektir. Dolayısıyla yatırım
harcamaları ve tüketim harcamalarında artış gözleneceğinden, iktisadi aktiviteler ivme
kazanacaktır. Faiz kanalında para politikasının ekonomiyi etkileme süreci incelenirken, para
politikası ve ekonomi arasındaki ilişki faiz oranı üzerinden kurulmakta ve aktarım değişkeni
olarak faiz oranının önemine vurgu yapılmaktadır. Buna göre para arzındaki değişmeler reel
faiz oranının değişmesine yol açmaktadır. Örneğin merkez bankasının para arzını
genişletmesi hafinde iktisadi birimler ellerine geçen ilave parayı tahvil satın alımında
kullanmaktadır. Buna bağlı olarak bir taraftan tahvil fiyatları yükselirken diğer taraftan da faiz
oranlan düşmektedir. Faiz oranlarının düşmesi, yatırım yapacak kimseler açısından fon
maliyetini azaltarak yatırımları daha cazip hâle getirmektedir. Yatırımların artması sonucu
çarpan süreci üzerinde pozitif gelir etkisi ortaya çıkmakta ve böylece millî gelir artmaktadır.
Özetle; merkez bankasının uyguladığı politikalar sonucu faiz oranlarında ortaya çıkan
değişmeler faiz oranlarına duyarlı yatırım harcamalarında ve dolayısıyla üretimde değişmelere
yol açmaktadır. Ancak faiz kanalının işlemesi fiyat yapışkanlığının varlığına bağlıdır. Diğer
bir ifadeyle para arzındaki artışın ardından ücretler ve fiyatlar para arzı artışı oranında ve
hemen arttırılmamalıdır. Fiyatların hızlı bir şekilde ayarlanması hâlinde sadece nominal para
arzı değişecek, buna karşılık reel para arzı değişmeden kalacaktır. Çünkü reel para arzı
nominal para arzının fiyatlar düzeyine oranına eşittir. (MR=MN/P) Böylece reel faiz oranları
ve reel ekonomi üzerinde herhangi bir etki ortaya çıkmayacaktır.
Faiz kanalının işleyişi aşağıdaki şekilde sistematik olarak gösterilebilir.
Para arzı (M) ↑→ Faizler ↓ →Yatırımlar ↑ → Millî Gelir Y ↑

5.8.2. Varlık Fiyatları Kanalı
Daraltıcı ya da genişletici para politikaları toplam servet miktarının net değerini
değiştireceğinden, ekonomik faaliyet hacmi etkilenmektedir. Örneğin para arzı
genişletildiğinde, satın alma gücü artacağından dayanaklı ve dayanıksız tüketim mallarıma
yönelik harcamalar artabilmektedir.
Varlık fiyatları kanalının teorik dayanağını Modigliani’nin Yaşam Boyu Gelir
Hipotezi oluşturmaktadır. Buna göre tüketim harcamalarının düzeyini beşerî sermaye, reel
sermaye ve finansal servetten oluşan yaşam boyu kaynaklar belirlemektedir. Dolayısıyla para
arzındaki değişmeler; reel ve finansal varlıkların fiyatlarındaki değişmeler yoluyla bir servet
etkisi meydana getirmektedir. Ortaya çıkan servet etkisi de tüketime (toplam talebe)
yansımaktadır. Örneğin para arzının artması sonucu hisse senedi ve konut talebinin artması bu
varlıkların fiyatlarını artırmaktadır.
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Varlık fiyatlarında ortaya çıkan artış finansal ve reel servetin değerini yükseltmektedir.
Reel ve finansal varlıklara sahip bireyler, servetlerinin değerindeki artıştan dolayı, tüketim
harcamalarını yükseltebilirler. Bireylerin tüketim harcamalarının artması, reel sektörü pozitif
yönde etkilemektedir. Örneğin, otomobil talebinin artması, otomotiv sektöründeki üretimi
teşvik eder. Kısaca ifade etmek gerekirse, tüketim harcamalarını ve dolayısıyla yatırı
harcamalarının artması millî gelir artışına yol açmaktadır. Bu süreç aşağıdaki şekilde
gösterilebilir.
Para arzı (M) ↑→Hisse senedi fiyatları artar↑→ Servet ↑→ Yatırımlar ↑→ Milli Gelir ↑
Görüldüğü gibi varlık fiyatları kanalı, varlık fiyatlarındaki değişiklikler ile işlemektedir.
Varlık fiyatlarındaki değişiklikler, esas itibariyle faiz oranındaki değişiklikler ile ilişkilidir.
Faiz oranının düşmesi, varlık fiyatlarının artması anlamına gelir. Bu açıdan bakıldığında,
varlık fiyatları ile faiz oranı arasındaki ilişki, parasal aktarımın varlık fiyatları kanalı kavramı ile
ifade edilebilir. Faiz oranının düşmesi nedeniyle varlık fiyatlarının artması, varlık sahiplerinin
servetlerinde artışa yol açar. Faiz oranının düşmesi, varlık sahiplerinin bu yatırım araçlarından
bekledikleri faiz oranlarındaki düşme seyrinin sürekli olması, diğer bir ifade ile faiz oranı
arasındaki makasın açılacağı beklentisi, varlık sahiplerinin (örneğin hisse senedi sahiplerinin) pozitif
getiri beklentilerini sürekli kılar. Bu nedenle politika yapıcıların faiz politikaları büyük önem
arz etmektedir. Parasal otorite genişletici para politikası uygulayarak faiz oranının
düşürüleceği sinyalini verdiğinde varlık fiyatlarının arttığını gören iktisadi birimlerin
servetinde artış meydana gelecektir. Servet artışının tüketim harcamalarını, diğer bir deyişle,
toplam talebi tetiklemesi ile birlikte firmaların üretim şevki artacak ve ekonomide genişleme
eğilimleri ortaya çıkmaya başlayacaktır.

5.8.3. Döviz Kuru Kanalı
Döviz kuru kanalı esnek döviz kuru (döviz kurlarının yetkili otoriteler tarafından
herhangi bir müdahale olmaksızın piyasada belirlendiği) rejiminin hüküm sürdüğü dışa açık
bir ekonomide işleyebilir. Esnek kur sisteminin uygulandığı ekonomilerde merkez bankasının
uyguladığı para politikası faiz oranlarını değiştirerek döviz kuru üzerinde etkiler meydana
getirmektedir. Döviz kurunda meydana gelen değişmeler de fiyat düzeyini ve millî geliri
etkilemektedir. Çünkü uygulanan para politikasının niteliğine bağlı olarak faiz oranlarının
değişmesi (artması ya da azalması) sermaye hareketlerini ve dolayısıyla döviz kurunu
etkilemektedir. Sürecin işlemesi, para politikasının sıkı ya da gevşek olmasına bağlı olarak
farklılık gösterir. Buna göre, sıkı para politikası uygulandığında paranın fiyatı olan faiz oranı
artacaktır. Faiz oranındaki artıştan yararlanmak isteyen yabancı sermaye bir şekilde ülkeye
giriş yapacaktır. Bu durumda, ülkedeki döviz miktarı artacaktır. Döviz miktarının artması,
diğer bir ifade ile döviz bolluğu, arz kanunu gereğince (miktarı artan malın fiyatı düşer),
dövizin daha az değerli, buna karşın ulusal paranın daha çok değerli olmasına yol açmaktadır.
Dövizin göreli daha az değerli olmasının anlamı şudur: 1 USD=2.25 TL olması gerekirken,
döviz bolluğu nedeni 1USD= 1.80 TL’dir. Diğer bir ifade ile piyasada döviz miktarı fazla
olduğun önceden 1 dolar verip karşılığında 2.25 TL alınabilirken, şimdi, 1 dolar sadece 1.80
TL alınabilmektedir. Bu durumda, Türk malları yabancılar için pahalı hâle gelirken
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yabancıların malları bizim için ucuz hâle gelir. Çünkü 2.25TL yerine 1.80 TL vererek 1 dolar
elde edilebildiğinden dolayı, Türkiye’de yaşayanlar açısından yabancı mallar ucuzlamış
olmaktadır. Yabancı mallar ucuzlarken, yabancılar açısından bizim mallarımızın pahalı hâle
gelmesi ihracat gelirlerimizin azalmasına,
buna karşın, ithalatımızın artmasına yol
açmaktadır. Bizim dışarı daha az mal satmamız üretimimizin daralmasına ve dolayısıyla millî
gelirimizin düşmesine neden olmaktadır.
Para arzı (M)↓ → Faizler↑ → Sermaye çıkışı ↓ →İhracat ↓ → Milli Gelir ↓
Genişletici para politikası uygulandığında, yukarıdaki süreç tamamen aksi yöne işler.
Döviz kuru kanalının önemi ekonominin açıklık derecesine bağlı olarak değişmektedir. Bir
ekonominin açıklık derecesi, ihracat ve ithalatın toplamının GSYIH içerisindeki payına
bakılarak belirlenmektedir. Açıklık derecesi ne kadar yüksek olursa parasal aktarım
mekanizmasında döviz kuru kanalının önemi de o kadar fazla olmaktadır.

5.8.4. Kredi Kanalı
Kredi kanalının temelinde kredi piyasalarında yaşanan asimetrik enformasyon
problemi bulunmaktadır. Kredi piyasasında asimetrik enformasyon; kredi arz edenlerin kredi
talep edenler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı bir durumu ifade etmektedir. Bu durum
ters seçim ve ahlaki tehlike probleminin yaşanmasına yol açabilmektedir. Ters seçim kredi
sözleşmesi öncesinde yaşanmaktadır. Şöyle ki kredi arz edenler kredi talep edenler hakkında
eksik bilgiye sahip oldukları için hangilerinin yüksek riskli (dürüst olmayan) ve hangilerinin
düşük riskli (dürüst)olduğu noktasında ayrım yapamamaktadırlar. Bu nedenle ters seçimde
bulunarak borcunu geri ödeme olasılığı düşük olan riski yüksek borçluya kredi verme kararı
alabilmektedirler.
Ahlaki tehlike problemi ise sözleşmenin yapılmasının ardından yaşanmaktadır. Ahlaki
tehlike, borçlananların kredi verenlerin çıkarına uygun hareket etmeyerek riskli projelere
yönelmesini ifade etmektedir. Bu tür bir yönelim kredinin geri dönme olasılığını azaltmaktadır. Her
iki tür problemin yaşanmasından çekinen kredi arz ediciler kredi arzını kısma (kredi tayınlaması)
yoluna gidebilmektedirler. Para politikasının kredi elde edilebilirliği ve dolayısıyla toplam talep ve
üretim üzerindeki doğrudan etkisi kredi kanalı olarak nitelendirilmektedir. Kredi kanalında para
politikası toplam talebi kredi piyasası ve bankacılık sistemi üzerinden etkilemektedir. Daraltıcı
yönde uygulanan para politikası denge faiz oranının artmasına (i0’dan i1’e) ve bankaların kredi
arzının azalmasına (L0’dan L 1e) neden olmaktadır. Hatta bazı durumlarda kredi arzındaki azalma
daha büyük olabilmektedir (L2’ye). Çünkü artan faizler dolayısıyla kredilerin geri ödenmeme riski
artmaktadır. Kredilerin geri ödenmemesinden kaygılanan bankalar yüksek faizleri ödemeye istekli
müşteri olsa bile kredi vermekten kaçınmakta, yani kredi tayınlaması yoluna gitmektedirler. Kredi
arzında ortaya çıkan azalmalar, bankacılık dışından finansman sağlayamayan ve dolayısıyla banka
kredilerine bağımlı olan küçük firmaların yatırımlarının azalmasına neden olmaktadır. Sonuçta
üretim ve millî gelir düşmektedir. Özetle banka kredi kanalında merkez bankasının uyguladığı
daraltıcı bir para politikasının ardından bankaların kredi arzını kısması, banka bağımlısı küçük
firmaların harcamalarında ve dolayısıyla millî gelirde azalmalara yol açmaktadır.

109

Şekil 10
Para arzı (M)↓→ Faizler↑ → Banka Kredileri ↓→ Toplam Harcamalar ↓→Milli Gelir ↓
Kredi kanalı; yukarıda anlatılan banka kredi kanalının yanında bunu tamamlayıcı bir
yaklaşım olan bilanço kanalını da içermektedir. Bilanço kanalı incelenirken para politikasının
borçlanan firmanın net değeri ve güvenilirliği üzerinde yol açtığı etkiler üzerinde
durulmaktadır. Bir firmanın net değeri ne kadar yüksek olursa kredi alma maliyeti de o kadar
düşük olmaktadır. Zira net değeri yüksek firmalar, yükümlülükleri için daha yüksek teminat
göstermek suretiyle net değeri düşük olan ve dolayısıyla riskli görülen firmalara göre daha
uygun koşullarda kredi elde edebilmektedirler. O hâlde uygulanan bir para politikası
firmaların net değerinde meydana getirdiği değişmeler yoluyla yatırım ve harcama kararlarını
etkilemektedir.
Para politikası herhangi bir firmanın net değerini nakit akışı ve hisse senedi fiyatları
üzerinden değiştirmektedir.
Nakit Akışı: Firmalar kredi anlaşmalarında, değişken faiz oranı üzerinden geri
ödemelerde bulunacaklarını kararlaştırabilirler. Bu durumda uygulanan bir para politikası, faiz
oranları üzerinde meydana getireceği etki yoluyla firmaların nakit akışını da
etkileyebilecektir. Örneğin, daraltıcı bir para politikası sonucu faiz oranlarında ortaya çıkan
artışlar değişken faiz oranı üzerinden kısa vadeli borçlanan firmaların faiz giderlerini de
artırmaktadır. Bu şekilde net nakit akışı azalan firmaların net değeri ve dolayısıyla
güvenilirlikleri de azalmaktadır.
Para arzı (M)↓→ Faizler↑ → Firma Nakit Akışı ve Net Değeri↓→ Finansman
Maliyeti↑ ↓→ Toplam Harcamalar ↓
Hisse Senedi Fiyatları: Uygulanan para politikası hisse senedi fiyatlarını da
değiştirmektedir. Bu durumda firmanın net değerinde değişme olmaktadır. Örneğin, daraltıcı
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bir para politikası hisse senedi fiyatlarının düşmesine ve dolayısıyla firmanın net değerinin
azalmasına neden olmaktadır.
Daraltıcı para politikasının yukarıdaki mekanizmalar üzerinden firmanın net değerini
azaltması, bu firmaların kredi alma karşılığında gösterebilecekleri teminatların azalmasına yol
açmaktadır. Bu şekilde güvenilirlikleri azalan firmaların kredi alma maliyetleri artmakta ve
kredi elde edebilirlikleri azalmaktadır. Böylece kredi miktarı, dolayısıyla yatırım harcamaları
ve millî gelir düşmektedir.

5.8.5. Beklenti Kanalı
İktisadi birimler ekonomik koşullar hakkında geleceğe yönelik beklenti oluştururlar.
Bu çerçevede uygulanan para politikası, iktisadi birimlerin beklentilerini etkileyerek fiili
beklentileri değiştirebilmektedir. Beklentilerde meydana gelen değişmelerin de yine
uygulanan politikaların etkinliği üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Bu açıdan beklentiler
para politikasının bağımsız bir aktarım kanalı olarak gösterilmektedir. Uygulanan para
politikasının beklentileri aynı doğrultuda etkilemesi hâlinde, diğer bir ifadeyle politikanın
doğru bir şekilde algılanması hâlinde iktisadi birimlerin gösterdikleri tepkiler hedeflenen
doğrultuda olacaktır. Örneğin, para politikası hakkında elde edilen bir bilgi piyasaları belirli
bir yönde hareketlendirebilmektedir. Özellikle ödeme teknolojisinin gelişmesi ile birlikte
finansal piyasalardaki değişme çok hızlı gerçekleşmektedir. Bununla birlikte üretim kararının
alınıp, üretimin gerçekleştirilmesi belli bir süre gerektirdiği için mal piyasalarının dengeye
gelmesi zaman almaktadır. Sadece geçici olarak algılanan bir politika söz konusu olduğunda
ise; beklentilerin ve buna bağlı olarak gösterilecek tepkilerin uygulanan politikalara uyum
sağlaması söz konusu olmayacaktır.
Para Politikası → Beklentiler → Enflasyon, Üretim
Beklenti kanalının işleyişi ile merkez bankasının güvenilirliği arasında yakın bir ilişki
bulunmaktadır. Uygulanan para politikasının iktisadi ajanların beklentileri üzerinde arzu
edilen etkiler ortaya çıkarması için merkez bankasının güvenilir olması gerekmektedir.
Güvenilirlik başarılı bir para politikasının vazgeçilmez ön koşuludur. Söylediklerini
yapacağına inanılan bir merkez bankası güvenilir olarak nitelendirilmektedir- Ancak bunun
için bir dizi kurumsal düzenlemenin yapılmış olması gerekmektedir. Merkez bankasının
bağımsızlığı kurala dayalı para politikası, şeffaflık ve hesap verebilirlik ile disipline edilmiş
bir maliye politikası güvenilirliğin sağlanması için gerekli düzenlemeler arasında
sayılmaktadır. Güvenilir bir merkez bankası ulaşmak istediği hedeflerini halka ulaştırmak
istediği takdirde, iktisadi, birimleri aynı doğrultuda yönlendirilebilecek ve bu sayede
arzulanan etkiler ortaya çıkabilecektir. Aksi takdirde aynı politika uygulamasının etkisi daha
az olacak ve hatta yanlış yorumlanması hâlinde aksi sonuçlar ortaya çıkabilecektir.
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Uygulamalar
- Para politikaları kaç şekilde uygulanmaktadır?
- Bir ülkede para politikası hangi amaçları gerçekleştirmek için uygulanmaktadır?
- Para politikası uygulamalarında kullanılan araçlar nelerdir?
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Uygulama Soruları
1. Enflasyonist eğilimler baş göstermeye başladığı dönemlerde merkez bankaları nasıl
bir politika yürütürler?
2. Merkez bankasının para politikasının amaçlarına ulaşmaya çalışırken karşılaştığı
sorunlar nelerdir?
3. Para politikasının genel araçları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Para politikası bir ülkede hükümetlerin belirli ekonomik amaçları gerçekleştirmek
için ekonominin likiditesini değiştirmek üzere kredi, para arzı ve faiz oranları ile ilgili olarak
yaptığı düzenlemelerdir. Para politikalarının düzenlenmesinde Merkez Bankaları önemli rol
oynamaktadır.
Para politikası iki şekilde uygulanmaktadır. Gevşek Para Politikası, para arzının
genişletilmesi ile birlikte, faiz oranlarının düşmesidir. Sıkı Para Politikası ile para arzının
daraltılması ile birlikte faiz oranlarının yüksek düzeylerde seyretmesi durumunda sıkı para
politikasından söz edilir.
Para politikası uygulamalarının başarılı bir şekilde yürütümü, gerçekçi bir hedefin
saptanmasını zorunlu kılmaktadır. Hedef Göstergeler, para politikasının hedefleri
saptanırken, ekonominin içinde bulunduğu koşullar belirleyici rol oynar. Enflasyonist veya
deflasyonist koşullar farklı tercihleri gündeme getirir. Ana Göstergeler: Ana gösterge olarak
kabul edilen başlıca değişkenler şunlardır: M1, M2 ve M3 gibi büyüklükler, kredi miktarı,
kısa ve uzun vadeli piyasa faiz oranları. Ara gösterge olarak değerlendirilen değişkenler ise;
rezerv para, parasal taban, merkez bankası parası ile kısa vadeli faiz oranlarıdır.
Para politikasının amacı, para arzını belirleyerek fiyat istikrarını, toplam talebi, faiz
oranını, millî geliri, istihdam düzeyi ile ödemeler bilançosu dengesini etkilemektir. Para
politikasının amaçları yedi başlık altında toplanmaktadır
Para politikasını yürüten organ Merkez Bankası'dır. Amacı parasal istikrarı ve düzenli
ekonomik büyümeyi gerçekleştirmektir. Bunu sağlamak için para politikasını uygularken
kullandıkları genel araçlar; açık piyasa işlemleri, reeskont oranları, kanuni karşılıklar ve
kredi tavanı olmak üzere dört tanedir. Para politikasının özel araçları arasında yer alan
uygulamalardan en önemlileri, ikna etme ve selektif kontrollerdir.
Para politikası otoritelerinin uygulayacakları üç temel kural bulunmaktadır. Bunlar;
para arzı hedeflemesi, nominal GSYH hedeflemesi ve enflasyon hedeflemesidir.
Para arzı hedeflemesine göre merkez bankası ekonomide istikrarı sağlamak için para
arzı sabit ve düşük bir hızla arttırılmalıdır.
GSYH hedeflemesinde, merkez bankası nominal GSYH’nın hedef değerini açıklar
ve toplam talep ve toplam arzdaki değişmenin nominal GSYH hedef değeri üzerindeki
etkilerini para arzını değiştirerek telafi etmeye çalışır.
Enflasyon hedeflemesinin temel amacı fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Fiyat istikrarı
ise ekonomik aktörlerin tüketim, tasarruf ve yatırım kararını alırken dikkate almayacakları
kadar düşük bir enflasyon oranının sürdürülmesidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki hangisi merkez bankasının bankaların kredi hacmini sınırlamak için
başvuracağı bir yöntemdir?
a) Reeskont oranlarını düzenlemek
b) Kredi limitlerini ayarlamak
c) Kanuni karşılık oranlarını belirlemek
d) Faiz oranlarını belirlemek
e) Açık piyasa işlemleri
2) Hangisi merkez bankasının açık piyasa işlemidir?
a) Para basmak
b) Bankalara kredi vermek
c) Hazineye avans vermek
d) Tahvil alıp satmak
e) Döviz alıp satmak
3) Aşağıdakilerden hangisi para politikasının temel amaçlarından biri değildir?
a) Tam istihdam
b) Dış ödemeler fazlası
c) Fiyat istikrarı
d) Ekonomik büyüme
e) Ödemeler bilançosu dengesi
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4) Aşağıdakilerden hangisi para politikasının temel araçlarından biri değildir?
a) Açık piyasa işlemleri
b) Reeskont oranları
c) Resmi olmayan öğütler
d) Zorunlu karşılık oranları
e) Kredi tavanı
5) Para politikası araçları arasındaki tamamlayıcılık durumuna göre fiyat istikrarının
sağlanması hangi amacın sağlanmasına katkı sağlayabilmektedir?
a) Ödemeler dengesi
b) Tam istihdam
c) Ekonomik büyüme
d) Döviz piyasalarında denge
e) Finansal istikrar
6) Aşağıdakilerden hangisi Merkez bankasının en çok kullandığı en esnek para
politikası aracıdır?
a) Likidite
b) Açık piyasa işlemleri
c) Reeskont oranı
d) Kredi tavanı
e) Zorunlu karşılıklar
7) Enflasyonla mücadele eden merkez bankasının aşağıdakilerden hangisini yapması
beklenemez?
a) Reeskont oranını yükseltmesi
b) Piyasaya devlet tahvili satması
c) Reeskont oranının düşürülmesi
d) Ticari bankalara kredi tavanı koyması
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e) Zorunlu karşılık oranlarını yükseltmesi
8) Ticari bankaların merkez bankasından aldıkları kredi karşısında ödedikleri faize ne
ad verilir?
a) Temerrüt faizi
b) Kar payı
c) Yedek akçe
d) Reeskont
e) Temettü
9) Bir ekonomide enflasyon hem faktör (emek) sahipleri hem de firmalardan
kaynaklanmakta ise; bu enflasyonu önlemek için merkez bankasının uygulayacağı para
politikasında hangi amaçlar birbirleri ile çatışmaktadır?
a) Fiyat İstikrarı - Ödemeler Bilançosu Dengesi
b) Tam istihdam-Ödemeler Bilançosu Dengesi
c) Ekonomik Büyüme-Tam istihdam
d) Ödemeler Bilançosu Dengesi - Ekonomik Büyüme
e) Tam İstihdam - Fiyat İstikrarı
10) Aşağıdakilerden hangisi Merkez bankasının, banka rezervlerinde ve parasal
büyüklüklerde (parasal taban ve para arzı) kalıcı ya da uzun dönemli bir değişiklik
gerçekleştirmek istediğinde yürüttüğü işlemlerdir?
a) Repo ve ters repo
b) Kesin alım ya da satım
c) Geri satım vaadiyle alım (repo)
d) Repo
e) Ters repo

Cevaplar:
1) c, 2) d, 3) b, 4) c, 5) a, 6) b, 7) c, 8) d, 9) e, 10 b
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6. PARASAL İSTİKRARSIZLIK SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Kamu Açıklarının Finansmanı ve Parasal İstikrarsızlık
- Kamu Açıklarının Etkileri
- Kamu Açıklarının Finansmanı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Uygulanan para politikasının makroekonomik değişkenleri hangi kanallar
üzerinden, ne kadar sürede ve ne ölçüde etkilediği ne ile ifade edilmektedir?
2. Parasal istikrarsızlık olgusunun başlıca kaynakları nelerdir?
3. Kamu açıklarının finansman yöntemleri neyin en temel nedenidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Borçlanma devletin itibarını
kullanarak zora dayanmadan
belirli bir vadenin sonunda
ödemek üzere bir takım
menfaatler
karşılığında
aldığı
paralar
olarak
açıklayabilmek.
Kamu açıkları finansman
yöntemlerinin
parasal
istikrarsızlığın en temel
nedeni
olduğunu
açıklayabilmek.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Araştırarak

İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Faiz Kanalı



Varlık Fiyatları Kanalı



Döviz Kuru Kanalı



Kredi Kanalı



Beklenti Kanalı



Kamu Kesimi



Kamu Açığı



Emisyon



Senyoraj
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Giriş
Bu bölümde uygulanan para politikasının makroekonomik değişkenleri hangi kanallar
üzerinden, ne kadar sürede ve ne ölçüde etkilediğini ifade eden parasal aktarım
mekanizmaları ele alınacak konu başlıkları arasında yer almaktadır. Kamu açıklarının
finansmanı ve parasal istikrarsızlık konu başlıkları altında kamu açıklarının etkileri ile kamu
açıklarının finansmanı açıklanacaktır.
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6. PARASAL İSTİKRARSIZLIK SORUNU
Parasal ekonomiye geçiş süreci ile birlikte, paranın fonksiyonlarında önemli yenilikler
meydana gelmiştir. Başka bir ifade ile, modern ekonomilerde, iktisadi faaliyet hacminin
yönelimi açısından paranın rolü yadsınamaz boyutlara ulaşmıştır. Dolayısıyla, iktisat
politikası uygulamaları kapsamında para politikası araçlarının kullanımı yaygınlık
kazanmıştır. Bu çerçevede iktisadi hayatta herhangi bir aksaklık belirdiğinde, para politikası
araçları cari duruma uygun bir şekilde kullanılmaktadır. Söz konusu araçların kullanımı, diğer
iktisat politikası araçları ile tutarlı bir şekilde gerçekleştirildiğinde hedeflenen amaca daha
kısa sürede ulaşmak mümkün olmaktadır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, pratik hayattaki
uygulamalar, her zaman iktisadi amaçlarla yönlendirilmemekte; siyasi kaygılar sık sık ön
plana çıkmaktadır. Aslında para arzını artırma konusunda herhangi bir sınırlamanın söz
konusu olmadığı karşılıksız para sisteminde, siyasal iktidarlardan salt iktisadi amaçlarla
hareket etmelerini beklemek doğru değildir. Nitekim özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde, kamu açıklan ve enflasyon sorunu, önemli ölçüde, iktisadi büyüme trendi ile
paralel olmayan parasal genişleme olgusundan kaynaklanmaktadır. Artan harcamalarını,
merkez bankası kaynaklarını kullanmak suretiyle finanse etme imkânına sahip siyasal
iktidarlar, kamu açıklan ve enflasyonun kronik bir sorun hâline gelmesine yol açmaktadırlar.
Kamu açıklan ve enflasyon sorunu parasal istikrarsızlık olgusunun başlıca kaynağıdır.

6.1. Kamu Açıklarının Finansmanı ve Parasal İstikrarsızlık
Kamu açıklarının finansman yöntemleri, parasal istikrarsızlığın en temel nedenidir.
Seçmen tepkisini çekmek istemeyen siyasal iktidarlar, kamu harcamalarını finanse etmek
üzere vergi gelirlerini artırmak yerine, çoğu kez para basma veya borçlanma yöntemlerine
başvurmaktadırlar. Bu eğilim, parasal istikrarsızlık sorununun artmasına yol açmaktadır.
Kamu açıklarının finansman yöntemleri incelenmeden önce, kamu kesimi ve kamu
açıklan kavramları açıklanacaktır.

6.1.1. Kamu Kesimi
Kamu kesimi, mevcut ekonomik, sosyal, siyasal ve benzeri değişkenler göz önüne
alınarak farklı şeki11erde tanımlanabilir. Burada en önemli nokta, tanımların değişikliğinden
ziyade, kamu kesimine bakış açısı ve ülke gerçekleridir. Kamu kesimi, bazı ülkelerde
ekonomi içerisinde üstlendiği faaliyetleri etkin bir şekilde yürütürken diğerlerinde, üstlendiği
faaliyetleri etkinlikten uzak bir şekilde yürütmekte ve neticede, birçok iktisadi sorunun bizzat
kaynağı hâlini alarak; ekonomi üzerinde taşınamaz bir yük konumuna gelmektedir. Bu durum,
kamu kesiminin üstlendiği işlevlerin kapsamının ekonomik ve sosyal hayatta gözlenen
değişim süreci içerisinde yeniden değerlendirilip optimal sınırlarının saptanmamasından
kaynaklanmaktadır.
Kamu kesimi ile ilgili tanımlamalarda bulunurken her şeyden önce, kamu kesiminin
genel olarak ve teknik bir çerçevede tanımlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, kamu
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kesiminin faaliyet kapasitesi dikkate alınarak “dar anlamda ve geniş anlamda kamu kesimi”
ayrımı doğrultusunda bir tanımlama girişiminde bulunulabilir.
Dar anlamda kamu kesimi, Merkezi devlet ve yerel idareleri kapsamakta ve piyasa
koşulları dışında işleyen kamusal faaliyetleri ifade etmektedir. Bu anlamı ile kamu kesimi,
devletin asli fonksiyonları (savunma, adalet, güvenlik gibi)nın yürütü1mesini gerçekleştiren
kamu üretim birimlerinin toplamıdır. Söz konusu üretim birimlerinin ürettikleri mal ve
hizmetlerin üretimleri ile ilgili bütün kararlar siyasal sürecin işleyişi içerisinde
saptanmaktadır. Bu malların fiyatlandırılmaları ve dolayısı ile fiyat karşılığında satılmaları
söz konusu olmadığı gibi, üretimlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli finansman kaynakları
da kamu kesiminin kendine özgü finansman yöntemleri (vergi ve vergi benzeri gelirler) ile
karşılanmaktadır.
Geniş anlamda kamu kesimi sadece merkezi devlet ve yerel idareler ile sınırlı
değildir. Başka bir ifade ile geniş anlamda kamu kesimi, dar anlamda kamu kesimine ilave
olarak devlet teşkilatı dışında kalıp da kamu hizmeti gören kurumlarla birlikte devletin gizli
harcamalarını ve kamu üretim birimlerinin piyasa koşulları doğrultusunda gerçekleştirdikleri
faaliyetleri de kapsamaktadır. Bu tanımlamaya göre kamu üretim birimleri piyasa koşulları
içerisinde ürettikleri mal ve hizmetleri fiyatlandırabilmekte ve temelde arz ve talep koşulları
çerçevesinde üretim süreçlerini yönlendirebilmektedirler. Geniş anlamdaki tanımlama, kamu
kesiminin büyüklüğünü saptamada daha elverişlidir.
Kamu kesimi ile ilgili ikinci tür tanımlama kamu kesimini ideolojik bakış açısıyla
algılayış tarzının doğal bir yansıması olarak yapılan tanımlama girişimidir. Buna göre kamu
kesimi, devlet adı verilen örgütün, siyasal kararlarını uygulayan ve bu örgütün topluma
hizmet sunan bölümüdür. Kamu sektörü, hizmetleri topluma ücretsiz veya çok düşük
bedellerle sunarken; maliyetini, vergi ya da vergi benzeri gelir kaynakları ile karşılamaktadır.
Bu tanımlamada kamu kesiminin genel niteliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ancak,
kamu hizmetlerinin düşük bedellerle sunulduğu ifadesini Türkiye özelinde kabul etmenin
imkânsızlığı açık bir gerçektir.

6.1.2. Kamu Açığı
Kamu açığı, toplam kamu harcamalarının toplam kamu gelirlerini aşmasıdır. Kamu
açıklan sorunu sadece az gelişmiş ya da gelişmekte olan ekonomilerde gözlenen bir olgu
olmayıp gelişmiş ekonomilerde de kamuoyu gündeminde üst sıralarda yer almaktadır. Kamu
açıkları gelişmiş ekonomilerde iktisadi konjonktüre göre uygulanan önemli bir iktisat
politikası aracı olarak kabul edilirken az gelişmiş veya gelişmekte olan ekonomilerde, siyasal
yozlaşma olgusuna bağlı olarak verimsiz kamu harcamalarından kaynaklanan bir sorun
şeklinde algılanmaktadır.
Kamu açıklarının iktisadi konjonktüre paralel bir şekilde uygulanması Keynesyen açık
finansman politikasının popüler olması ile birlikte gündeme gelmiştir.
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Keynes’e göre ekonomideki istikrarın devam ettirilmesi kamu harcamalarının
artırılması suretiyle toplam talep üzerinde uyarıcı yönde etkide bulunmayı zorunlu kılar.
Böylece, toplam piyasa talebindeki azalış, kamu ekonomisi talebindeki artışla telafi edilmiş
olur. Aynı zamanda kamu harcamaları piyasa talebinin canlı olduğu dönemlerde de
azaltılarak; toplam talep istikrarlı bir durumda tutulabilir.
Keynes özellikle Genel Teori isimli eserinde, eksik istihdamın nedenleri ve
hükümetlerin yapabileceği katkıları incelemiştir. Bu noktada çarpan mekanizması yolu ile
kamu harcamalarının istihdam üzerinde olumlu etkiler meydana getireceğini başka bir ifade
ile kamu harcamalarındaki artış neticesinde, toplam talep ve gelir düzeyinde de artış
gözleneceğini savunmuştur. Keynes, kamu harcamalarının arttırılmasına gerekçe olarak, para
talebinin faiz esnekliğinin yüksekliğine karşın; yatırım harcamaları ile faiz oranları arasındaki
ilişkinin zayıflığını göstermiştir.
Keynes, iktisadi yaşamda ortaya çıkan durgunluğu gidermek için kamu harcamalarının
arttırılmasını savunduktan sonra, söz konusu harcamaların finanse edilebilmesi için de
devletin, bireylerden harcanmayan gelirlerini borçlanarak tekrar ekonomik sürecin içerisine
aktarmasını önermiştir.
Buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere açık finansman politikası
ekonominin durgun olduğu dönemlerde uygulanabilecek bir iktisat politikası aracıdır. Ne var
ki, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde zamanla hemen her siyasal iktidar
döneminde, bu amacın dışında kullanılan bir politika durumuna gelmiştir.

6.2. Kamu Açıklarının Etkileri
Son yıllarda ekonomi politikasında bütçe açıklarının etkilerinden daha fazla tartışma
meydana getiren bir konu olmamıştır. Bütçe açıkları, özellikle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla,
Yatırım, Net İhracat, Ücretler, Faiz Oranı ve Döviz Kuru gibi temel değişkenleri etkiler
Kamu açıklarının bütün etkileri, ulusal tasarruf düzeyindeki gerilemeden kaynaklanır.
Ulusal tasarruf, özel tasarruflar (hane halkının vergiden sonra tüketime aktarmadığı geliri) ve
kamu tasarrufu (hükümetin harcamalardan ziyade tasarruf ettiği vergi gelirleri)'nun
toplamıdır. Açık finansman politikası neticesinde kamu tasarrufları negatif olur. Bu durumda,
ulusal tasarruf özel tasarrufun altına iner. Düşük ulusal tasarrufun ekonomi üzerindeki etkileri
aşağıdaki basit muhasebesel eşitlikler göz önünde tutulmak suretiyle kolayca görülebilir. Söz
konusu eşitliklerde Y Gayrı Safi Yurtiçi Hasılayı; T, Vergileri; C, Tüketimi ve G, Kamu Satın
alımlarını göstermektedir. Şu hâlde özel tasarruf, Y-T-C Kamusal Tasarruf, T-G şeklinde
gösterilebilir. Bu eşitliklerden hareketle, Ulusal Tasarruf:
S=Y-C-G şeklinde ifade edilebilir.
Ulusal Tasarruf, hane halkının tüketimi ile kamu satın alımlarının finansmanı için
hâlihazırda kullanılmayan cari gelirdir.
İkinci önemli eşitlik, Gayrı Safi Yurtiçi Hasılanın 4 tip harcamaya ayrılmasıdır:
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Y=C+I+G+NX
Y, Tüketim=C, Yatırım=l, Kamu Satın alımları=G ve NX= Net ihracatın toplamıdır.
Y'nin yerine önceki eşitliği ikame edersek; bu durumda ulusal tasarruf için şu eşitlik elde
edilir:
S=I+NX
Bu basit eşitlik bütçe açıklarının etkisi konusuna önemli bir ışık tutmaktadır. Burada,
ulusal tasarrufun, yatırım ve net ihracatın toplamına eşit olduğu görülmektedir. Kamu açıkları
ulusal tasarrufları azalttığında yatırım, net ihracat ya da her ikisinde birden azalma
gözlenebilir. Yatırım ve net ihracattaki toplam düşüş, ulusal tasarruftaki düşüşe denktir.
Kamu açıklarının genişlemesi her şeyden önce dış ticaret açıklarını arttırır yani net
ihracatı azaltır. Diğer bir etki de dolaysız olarak aktif varlıkların yurt dışına akışına yol açmak
suretiyle ortaya çıkar. Bu olgu, cari işlemler hesabı ile sermaye hesabının eşitliğinden
kaynaklanır. Bir ülke ihraç ettiğinden fazla ithal ederse söz konusu mal ve hizmetleri bedava
almaz. Bilakis, bu mal ve hizmetlere karşılık aktif varlık verir. Başlangıçta bu aktifler sınırlı
bir şekilde tedavülde olabilir. Fakat yabancılar kısa süre içerisinde bu paraları şirket veya
devlet tahvili, hisse senedi ya da gayrı menkul alımında kullanırlar. Her hâlükârda bütçe
açıkları, bir ülkeyi mal ve hizmet alımında net ithalatçı olmaya yöneltirse bu ülke aktif
varlıklar açısından net ihracatçı durumuna gelir.
Kamu açıklarının reel anlamda ortaya çıkardığı temel sorun, özel sektör yatırımlarının
ve net ihracatın azalmasıdır. Bu değişiklikler faiz oranları ve döviz kurları aracılığı ile
meydana gelir. Faiz oranları, tasarruf sahiplerinin paralarını hane halkına kiraladık1arı ve
şirketlerin yatırımlar için istedikleri fonları elde ettikleri borçlanma piyasasında belirlenir.
Ulusal tasarruftaki azalış, ödünç alanlar için ödünç verilebilir fon arzını azaltır ki bu durum
faiz oranlarını yükseltir. Yüksek faiz oranları ile karşı karşıya kalan hane halkı ve şirketler
yatırımlarını azaltmayı tercih ederler.
Yüksek faiz oranları, sermayenin ulusal sınırlar dışına akışını da etkiler. Yurtiçi
aktifler daha yüksek getiri sağladığında yerli ve yabancı yatırımcılar için daha cazip hâle
gelir. Yurtiçi aktiflere yönelik artan talep, döviz piyasasını etkiler: Şayet herhangi bir yabancı,
ulusal tahvilleri satın almak ister ise her şeyden önce ulusal para edinmek zorundadır. Böylece
faiz oranlarındaki bir artış, döviz piyasasında ulusal paraya talebi artırır. Dolayısıyla ulusal
paranın değerinde yapay bir artış ortaya çıkar.
Ulusal paranın değerindeki artış, mal ve hizmet ticaretini etkiler. Paranın değerlenmesi
ile birlikte, yabancılar için ulusal mal ve hizmetler daha pahalı hâle gelirken yabancı mal ve
hizmetler daha ucuz olur. Doğal olarak ihracat azalır; ithalat artar ve ticaret dengesi açık
vermeye başlar.
Özetle, kamusal açıklar, ulusal mal ve hizmetlere yönelik dış talebi kısmak suretiyle,
dış ticaret açıklarını arttırır ve dolayısıyla, döviz rezervlerinin erimesine yol açar. Öte yandan
yüksek faiz oranlarından getiri elde etmeye çalışan yabancı yatırımcıların kamu açıklarının
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yaşandığı ülkenin borçlanma senetlerine yönelik taleplerini artırmaları, ulusal paranın aşırı
değer kazanmasına yol açar. Sonuçta, ihracat azalırken ithalat artar ve dış ticaret açıkları
genişlemeye başlar.
Buraya kadar anlatılan dolaysız etkiler hükümetin bütçe açıklarını sürdürmeye
başlaması ile birlikte hemen ortaya çıkan etkilerdir. Genel olarak gözlendiği gibi, hükümetin
devamlı bir periyotta kamu açıklarını sürdürmesi hâlinde borç stoku artar. Bu durumda,
açıkların birikimsel etkileri, ekonominin üretim ve servet düzeyini etkiler.
Uzun dönemde ekonominin üretimi, üretken kapasitesi tarafından belirlenir. Bu
kapasiteyi, önemli ölçüde yine ekonominin sermaye stoku belirler.
Aktif varlıkların ülke dışına akışı da benzer etkilere sahiptir. Yabancılar ulusal tahvil,
gayrı menkul ve hisse senedi mülkiyetlerini artırdıkları zaman üretimden sağlanan gelirin
önemli bir bölümü dışarıya faiz, kira veya kar şeklinde akar. Dolayısıyla millî gelir düzeyinde
düşme gözlenir.
Kamu açıklarının ulusal tasarruf düzeyini azaltmak suretiyle yatırımları ya da net
ihracatı azaltması daha küçük sermaye stoku ve yabancıların daha büyük ulusal aktif varlık
mü1kiyeti kombinasyonuna yol açar.
Kamu açıkları toplam gelire yönelik etkilerine ilaveten ücret (emeğin getirisi) ve kar
(sermaye sahiplerinin getirisi) şeklinde ifade edilen faktör fiyatlarını da değiştirir: Standart
faktör piyasası teorisine göre emeğin marjinal ürünü reel ücretleri belirlerken sermayenin
marjinal verimliliği de kar oranını belirler. Bütçe açıkları sermaye stokunu azalttığında işçi
başına daha az sermaye düşeceğinden emeğin marjinal ürünü azalır. Aynı zamanda sermaye
kıtlığı sermayenin marjinal biriminin daha değerli olmasına yol açtığından sermayenin
marjinal ürünü artar. Böylece bütçe açıklarının büyüklüğü sermaye stokunu azaltır. Bu durum
daha düşük reel ücret ve daha yüksek kar oranlarının ortaya çıkmasına neden olur.
Kamu açıklarının makroekonomik performans üzerindeki etkilerinin yanı sıra
gelecekte ortaya çıkabilecek daha direkt etkileri de vardır: Borçlanma yönteminin sonucu
olarak borç geri ödemeleri zamanında hükümetler vergi oranlarını artırmaya zorlanabilir. Bu
politika sonucunda özel yatırım harcamalarında daralma gözlenir.

6.3. Kamu Açıklarının Finansmanı
Yukarıda da ifade edildiği gibi kamu açıkları belirli bir zaman periyodu içinde
(genellikle bir yıl) toplam kamusal giderlerin toplam kamusal gelirleri aşması durumunda
gözlenen bir olgudur. Hükümetler artan kamu açıklarını finanse etmede değişik finansman
yöntemlerine müracaat ederler.
Kamu açıklarının finansmanında kullanılan 3 temel yöntem vardır.
Vergileme
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Emisyon ve Senyoraj Gelirleri
Borçlanma
Bu yöntemlerin para politikası üzerinde değişik etkileri söz konusudur. Burada dikkat
edilmesi gereken husus kamu açıkları finansman yöntemlerinin para politikasının temel
amaçları üzerindeki etkisidir.

6.3.1. Vergileme
Vergiler devletin kamu harcamalarını karşılamak amacıyla yükümlülerden belli
kurallara uyularak hukuki bir zorlama ile aldığı ayni ve nakdi para tutarları, başka bir ifade ile
kendisine aktardığı ödeme güçleridir. Vergi ödeyen açısından yük devlet açısından ise
gelirdir.
Vergilemenin ilk ve en eski amacı kamu giderlerinin finanse edilmesidir. Literatürde
“mali amaç” olarak adlandırılan bu niteliğin rasyonel bir şekilde sağlanması birtakım
koşulların etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Bunlardan ilki vergilemede subjektif
fedakârlığın asgari düzeyde tutulması yani vergi yükünün mükellefler arasında optimal
düzeyde adil dağıtımıdır.
İkincisi, vergi gelirinin sağlanması için kullanılması gereken objektif ya da reel vergi
yükünün minimum seviyede tutulmasıdır. Bu koşul vergileme ile ilgili her türlü giderin
olabildiğince azaltılması ve özel kesimin olumsuz yönde etkilenmemesini zorunlu
kılmaktadır.
Üçüncüsü, piyasa mekanizmasının işleyiş sürecinin aksatılmamasıdır. Burada dikkat
edilmesi gereken husus, adil olmayan vergileme yolu ile haksız rekabet ortamının meydana
gelmesinin önlenmesidir.

6.3.2. Emisyon ve Senyoraj Gelirleri
Gelişmekte olan ülkelerde sürekli artan kamu harcamaları ve yetersiz kamu gelirleri
nedeniyle ortaya çıkan kamu açıkları finansman gereği, bu ülkeleri merkez bankası
kaynaklarına başvurmak zorunda bırakmaktadır. Çünkü bu ülkelerde sermaye piyasaları etkin
işlememekte ayrıca dış borçlanma imkânları da sınırlı düzeyde kalmaktadır. Bu durum para
arzı üzerinde baskı oluştururken enflasyon sorununa da neden olmaktadır.
Artan kamu harcamalarını finanse etmek amacıyla para basılarak elde edilen kamusal
gelirler senyoraj gelirleri olarak tanımlanır.
Senyoraj geliri, hükümetlerin yeni basılan paranın değerinden daha az bir maliyete
katlanmalarından dolayı elde ettikleri kazançtır. Uygulamada hükümetler artan kamu
harcamalarını piyasa yeni para enjekte etmek suretiyle finanse etmeye çalışırlar.
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Gelişmekte olan ülkelerde senyoraj gelirlerinin toplam kamu gelirleri içindeki oransal
önemini arttıran en önemli etken, güçlü hükümetlerin kurulamamasıdır. İkinci etken ise bu
ülkelerin büyüme performansının istikrarsız olmasıdır. Bu durum vergi gelirlerinin
azalmasına yol açmakta ve para arzının arttırılmasını zorunlu kılmaktadır.

6.2.3. Borçlanma
Siyasal iktidarlar kamu harcamalarını arttırmak istediklerinde harcamaların
maliyetlerini kısa vadede olabildiğince hafifletmek amacıyla vergiye göre daha düşük
maliyetli olan borçlanma yolunu tercih etmektedirler.
Borçlanma genel bir ifade ile, belirli bir süre sonunda geri ödenmek üzere para veya
benzeri değerli şeylerin ödünç olarak alınmasıdır. Böylece devlet borçları devletin itibarını
kullanarak zora dayanmadan belirli bir vadenin sonunda ödemek üzere bir takım menfaatler
karşılığında aldığı paralar olarak tanımlanabilir.
Uygulamada borçlanma yetkisinin her zaman etkin bir şekilde kullanıldığını iddia
etmek güçtür. Borçlanma yetkisinin rasyonel şekilde kullanıldığının en önemli göstergesi,
borçlanma yönteminin ekonomik konjonktüre göre para ve maliye politikalarını destekleyici
çerçevede kullanılması ve borçlanma yolu ile elde edilen fonların aktarıldığı alanların
verimliliği ile birlikte, verimliliğin sağlayacağı gelir artışının zamanında elde edilmesidir.
Diğer bir ifade ile borç olarak alınan fonların sadece borcun anapara ile faizini karşılayacak
bir yatırıma yönlendirilmesi doğru olmayıp aynı zamanda bu yatırımdan elde edilecek gelirin
borç geri ödemelerinin zamanında (veya daha öncesinde) elde edilmesi gerekmektedir. Aksi
takdirde, borçlanma alternatifinin doğru kullanıldığı söylenemez.
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Uygulamalar
- Para politikası ekonomiyi belirli bir gecikmeyle dolaylı olarak etkilediğinde hangi
uygulama söz konusu olmaktadır?
- Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, kamu açıklan ve enflasyon sorununun
kaynağı nedir?
- Dar anlamda kamu kesimi ve geniş anlamda kamu kesimi tanımları neyi ifade
etmektedir?
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Uygulama Soruları
1. Parasal aktarım mekanizmalarının işleyişi kaç kanal aracılığı ile gerçekleşmektedir?
2. Kamu açıklarının etkileri nelerdir?
3. Kamu açıklarının finansmanında kullanılan kaç yöntem vardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uygulanan para politikasının makroekonomik değişkenleri hangi kanallar üzerinden,
ne kadar sürede ve ne ölçüde etkilediği parasal aktarım mekanizmaları ile ifade
edilmektedir. Parasal aktarım mekanizmasının (para politikasının ekonomiyi etkileme
sürecinin) işleyişi; faiz kanalı, varlık fiyatları kanalı, döviz kuru kanalı, kredi kanalı ve
beklenti kanalı ile açıklanmaktadır.
Faiz kanalına göre merkez bankaları, para politikası uygulamaları ile faiz oranlarını
etkileyip ekonomik aktivitelerin yönelimini belirleyebilir.
Varlık fiyatları kanalına göre tüketim harcamalarının düzeyini beşerî sermaye, reel
sermaye ve finansal servetten oluşan yaşam boyu kaynaklar belirlemekte; para arzındaki
değişmeler; reel ve finansal varlıkların fiyatlarındaki değişmeler yoluyla bir servet etkisi
meydana getirmektedir.
Döviz kuru kanalı esnek kur sisteminin uygulandığı ekonomilerde merkez bankasının
uyguladığı para politikası faiz oranlarını değiştirerek döviz kuru üzerinde etkiler meydana
getirmektedir.
Kredi kanalının temelinde kredi piyasalarında yaşanan asimetrik enformasyon
problemi bulunmaktadır.
Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, kamu açıklan ve enflasyon sorunu,
önemli ölçüde, iktisadi büyüme trendi ile paralel olmayan parasal genişleme olgusundan
kaynaklanmaktadır. Artan harcamalarını, merkez bankası kaynaklarını kullanmak suretiyle
finanse etme imkânına sahip siyasal iktidarlar, kamu açıklan ve enflasyonun kronik bir sorun
hâline gelmesine yol açmaktadırlar. Kamu açıklan ve enflasyon sorunu parasal istikrarsızlık
olgusunun başlıca kaynağıdır.
Dar anlamda kamu kesimi, devletin asli fonksiyonları(savunma, adalet, güvenlik
gibi)nın yürütü1mesini gerçekleştiren kamu üretim birimlerinin toplamıdır. Geniş anlamda
kamu kesimi devletin gizli harcamalarını ve kamu üretim birimlerinin piyasa koşulları
doğrultusunda gerçekleştirdikleri faaliyetleri de kapsamaktadır Kamu açığı, toplam kamu
harcamalarının toplam kamu gelirlerini aşmasıdır.
Kamu açıklannın finansmanında kullanılan 3 temel yöntem vardır. Vergileme,
emisyon ve senyoraj gelirleri, borçlanma. Vergiler devletin kamu harcamalarını karşılamak
amacıyla yükümlülerden belli kurallara uyularak hukuki bir zorlama ile aldığı ayni ve nakdi
para tutarları başka bir ifade ile. kendisine aktardığı ödeme güçleridir. Artan kamu
harcamalarını finanse etmek amacıyla para basılarak elde edilen kamusal gelirler senyoraj
gelirleri olarak tanımlanır. Borçlanma, belirli bir süre sonunda geri ödenmek üzere para veya
benzeri değerli şeylerin ödünç olarak alınmasıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi parasal aktarım mekanizmaları uygulaması içinde yer
almamaktadır?
a) Faiz
b) Varlık
c) Döviz
d) Para arzı
e) Kredi
2) Aşağıdakilerden hangisi parasal istikrarsızlığın en temel nedenidir?
a) Emisyon
b) Vergileme
c) Borçlanma
d) Kamu kesimi
e) Kamu açığı
3) Para basılarak elde edilen kamusal gelirler ne olarak tanımlanmaktadır?
a) Senyoraj gelirleri
b) Emisyon
c) Borçlanma
d) Likidite sağlama
e) Enformasyon sağlama
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4) Aşağıdakilerden hangisi ihracat ve ithalatın toplamının GSYIH içerisindeki payına
bakılarak belirlenmektedir?
a) Kapalılık derecesi
b) Açıklık derecesi
c) Aralık derecesi
d) Kredi derecesi
e) Likidite derecesi
5) Para politikasının faiz oranları üzerinde meydana getireceği etki firmalarda neyi
etkilemektedir?
a) Para arzı
b) Kısa dönem maliyet
c) Uzun dönem maliyet
d) Nakit akışı
e) Toplam harcamalar
6) Parasal aktarım mekanizmasında uygulanan para politikasının niteliğine bağlı
olarak faiz oranlarının değişmesi sermaye hareketlerini görüşü hangi aktarım kanalına aittir?
a) Faiz kanalı
b) Varlık Fiyatları Kanalı
c) Döviz Kuru Kanalı
d) Kredi Kanalı
e) Beklenti Kanalı
7) Parasal aktarım mekanizmasında uygulanan para politikasının niteliğine bağlı
olarak ters seçim ve ahlaki tehlike probleminin yaşanmasına yol açabilme durumu hangi
aktarım kanalına aittir?
a) Faiz kanalı
b) Varlık Fiyatları Kanalı
c) Döviz Kuru Kanalı
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d) Kredi Kanalı
e) Beklenti Kanalı
8) Parasal aktarım mekanizmasında uygulanan para para politikasının bağımsız bir
aktarım kanalı olarak gösteren durum hangi aktarım kanalına aittir?
a) Faiz kanalı
b) Varlık Fiyatları Kanalı
c) Döviz Kuru Kanalı
d) Kredi Kanalı
e) Beklenti Kanalı
9) Aşağıdakilerden hangi yaklaşıma göre kamu açıkları iktisadi konjonktüre paralel bir
şekilde uygulanmaktadır?
a) Post Keynesyen yaklaşım
b) Yeni Keynesyen yaklaşım
c) Klasik yaklaşım
d) Monetarist yaklaşım
e) Keynesyen yaklaşım
10) Aşağıdakilerden hangisi parasal istikrarsızlık olgusunun başlıca kaynağıdır?
a) Kamu kesimi
b) Kamu açıkları
c) Vergi gelirleri
d) Para basma
e) Borçlanma

Cevaplar:
1) d, 2) e, 3) a, 4) b, 5) d, 6) c, 7) d, 8) e, 9) e, 10) b
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7. FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
- Finansal Piyasaların Rolü
- Finansal piyasaların Sınıflandırılması
- Döviz Piyasaları
- Döviz Piyasasının Tanımı ve Fonksiyonları
- Döviz Kuru
- Döviz Talebi
- Döviz Arzı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Finansal piyasalar hangi vadeli fon arz ve talebinin karşılandığı piyasalardır?
2. Finansal piyasalar iktisadi hayatta, nasıl bir rol üstlenmektedir?
3. Uluslararası ekonomik işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılan her türlü
yabancı ödeme aracına ne ad verilmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Finansal piyasaların iktisat
politikalarının yapımı ve
yürütümü açısından büyük
önem
arz
ettiklerini
açıklayabilmek.

Araştırarak

Finansal kurumların finansal
piyasalarda fon arz edenlerle
fon talep edenler arasında
aracılık sağlayan kurumlar
olduğunun anlaşılabilmesi.
Döviz piyasaları uluslararası
niteliğe sahip olup; döviz
alıcıları ile döviz satıcıları
karşılaşması
sonucunda
dövizin
fiyatının
oluştuğunun anlaşılması.

İnceleyerek

Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Likidite sağlama
 Enformasyon sağlama
 Risk paylaşma
 Hisse senedi
 Tahvil
 Döviz
 Efektif
 Kur marjı
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7.1. Finansal Piyasalar
Finansal piyasalar orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılandığı piyasalardır.
Finansal piyasaların ekonomide önemli bir görevi vardır: Harcayabileceğinden daha çok para
kazanmış ve biriktirmiş olanların fonlarının kazandığından daha çok fona gereksinimleri
olana aktarılmasıdır. Finansal piyasaların olmadığı ya da finansal piyasaların gelişmediği
durumlarda yeni yatırımlar yapılamaz. Bu nedenle, finansal piyasalar ekonomik etkinlik ve
verimlilik için gereklidir.
Finansal piyasalar iktisat politikalarının yapımı ve yürütümü açısından büyük önem
arz etmektedir. Çünkü bu piyasalarda bulunan toplam kaynak miktarı ekonomik aktivitelerin
miktarını belirlemektedir. Öte yandan finansal piyasalardaki likidite durumu ile birlikte risk
pozisyonu gerek iktisat politikalarının yürütülmesi ve gerekse olası bir finansal krizin
başlangıçta önlenmesi açısından son derece önemlidir.

7.1.1. Finansal Piyasaların Rolü
Finansal piyasalar iktisadi hayatta, üç önemli rol üstlenmektedir:
-Likidite sağlama
- Enformasyon sağlama
- Risk paylaşma
-Likidite sağlama: Daha önce de ifade edildiği gibi, finansal piyasalar, finansal
araçların alınıp satıldığı piyasalardır. Tasarruf sahipleri değerleri enflasyondan etkilenmeyen,
diğer bir ifade ile reel anlamda getiri sağlayan finansal araçları temel yatırım aracı olarak
tercih ederler. Ancak hemen belirtmek gerekir ki tasarruf sahipleri açısından finansal aracın
getirisinin yanı sıra söz konusu aracın nakde dönüştürülmesinin düşük maliyetli olması da
önemli bir göstergedir. Düşük maliyet, hem düşük işlem maliyeti hem de finansal aracın
nakde dönüştürülme sürecinde değer yitirmemesidir. Etkin çalışan finansal piyasalarda
finansal araç sahipleri, likidite gereksinimlerini düşük maliyetlere katlanarak söz konusu
araçları nakde dönüştürüp kolaylıkla karşılayabilirler.
-Enformasyon sağlama: Tasarruflarını ödünç verenler açısından en büyük tehlike
borç olarak verilen fonların önceden kararlaştırılan getirisi ile birlikte zamanında ve tam
olarak geri dönmemesidir. Böyle bir tehlikenin önlenebilmesi borç talep edenler hakkında
ayrıntılı araştırmalar yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak gayet açıktır ki borç verilenlerin
ödeme gücü hakkında araştırma yapmak oldukça maliyetlidir. Bu nedenle özellikle küçük
tasarruf sahiplerinin araştırma yapmaları mümkün olmadığı gibi rasyonel de olmayabilir.
Tasarruf sahibi, borçlular hakkında yapacağı araştırmanın kendisine yükleyeceği marjinal
maliyetin, borç verdiği fondan elde edeceği marjinal getiriden yüksek olması durumunda
herhangi bir girişimde bulunmayacaktır.
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Borç talep edenlerin ödeme gücünü araştırma maliyetleri sadece küçük tasarruf
sahipleri açısından değil büyük tasarruf sahipleri açısından da geçerlidir.
Öte yandan tasarruf sahiplerinin borçluların mali durumuna ilişkin gerçek
enformasyona tam ve eksiksiz olarak ulaşmaları çok güçtür. Çünkü borç talep edenlerin
gerçek mali gücüne ilişkin enformasyona sadece kendileri sahiptir. Tasarruf sahipleri ile borç
talep edenler arasında, ikinci guruptakiler lehine ortaya çıkan bilgi avantajı diğer bir ifade ile,
borç talep edenlerin mali gücüne ilişkin enformasyona gerçek anlamda sadece kendilerinin
sahip olması, iktisat literatüründe asimetrik enformasyon kavramı ile ifade edilir.
Tasarruflarını finansal piyasalarda değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri açısından,
finansal piyasaların işleyişi ve bu piyasalara finansal araç arz eden birimlerin gerçek mali
durumu hakkında tam ve güvenilir bilgi edinmek son derece önemlidir. Etkin bir şekilde
çalışan finansal piyasalar, tasarruf sahiplerine bu imkânı sağlamaktadır. Tasarruf sahipleri,
bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerden yararlanarak finansal piyasalardan, finansal
aracını almayı düşündükleri firmanın kârlılık oranı ve borç geri ödeme gücüne ilişkin
enformasyona çok düşük maliyet ile kısa sürede ulaşabilirler.
-Risk paylaşma: Rasyonel bir tasarruf sahibi, portföyünü oluştururken çok sayıda
taşınır ve taşınmaz yatırım aracını tercih edebilir. Çünkü tek bir yatırım aracının tercih
edilmesi hâlinde büyük bir risk alınmış olmaktadır. Örneğin, altın fiyatlarının düşmesi
hâlinde, portföyünde sadece altın tutan birey zarara uğrayacaktır. Portföyün çok sayıda
yatırım aracından oluşması, bireye risk dağıtma (risk paylaşma) kolaylığı sağlamaktadır.
Finansal piyasalardaki yatırım araçları (finansal araçlar), tasarruf sahiplerine alternatif yatırım
imkânı sağlamaktadır.

7.1.2. Finansal Piyasaların Sınıflandırılması
Finansal piyasalar çeşitli kriterlere göre sınıflandırılırlar:
- Para ve Sermaye Piyasaları
- Birincil ve İkincil Piyasalar
- Organize ve Organize Olmayan Piyasalar

7.1.2.1. Para ve Sermaye Piyasaları
Para piyasaları, bir yıl veya daha kısa vadeli finansal araçların işlem gördüğü
piyasalardır. Bir yıldan daha uzun vadeli borçlanma ve hisse senetlerinin işlem gördüğü
piyasalar ise sermaye piyasalarıdır. Para piyasasındaki işlemler genelde, sermaye piyasası
işlemlerine göre daha geniş kapsamlıdır. Ayrıca para piyasasında işlem gören araçlar, sermaye
piyasasında işlem gören araçlara göre daha likittir. Hazine bonoları ve finansman bonoları
gibi enstrümanlar para piyasasının başlıca enstrümanlarıdır. Taşınmaz rehni, hisse senedi,
şirket ve hükümet tahvilleri gibi enstrümanlar da sermaye piyasasında yer almaktadır. Hisse
senetleri, şirket hisselerinin karşılığı olarak katılma payını gösteren, kanuni şekillere uygun
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olarak düzenlenmiş evraktır. Örneğin; 1 milyon hisseli bir şirketin hissesine sahipseniz
şirketin net gelirinin milyonda biri size ait demektir. Tahvil ise devlet, kamu kuruluşları ve
anonim şirketlerin çıkardıkları, 1 yıl veya1 yıldan daha uzun vadeli borç senedidir.
Para ve sermaye piyasasına başvurma gerekçesi farklıdır. Para piyasasına, alacak ve
harcamaların miktar açısından farklı olması ve aynı döneme rastlamaması nedeniyle
başvurulur. Birey ya da kurumlar faiz getirisinden mahrum kalmamak amacıyla servetlerinin
çok az bir bölümünü nakit olarak tutup geri kalan kısmını harcama planlarına göre kısa veya
uzun vadeli yatırım araçlarına yatırmayı tercih ederler. Kısa vadeli harcamalar finanse
edilmek istenildiğinde nakde çok kısa sürede çevrilebilmesi özelliğine sahip para piyasası
araçları kullanılır.
Hazine bonoları ve finansman bonoları para piyasasında işlem gören başlıca araçlardır.
Hazine bonoları para piyasasında en çok işlem gören borçlanma senetleridir. Söz konusu
borçlanma senetleri. hükümetlerin kısa vadeli borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak üzere
piyasaya sürülür. Hazine bonoları, bireyler, şirketler, finansal kuruluşlar ve hatta yabancı
yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde talep edilir. Hazine bonolarının yatırımcılar
tarafından yoğun bir şekilde talep edilmesi, bu enstrümanların aşağıdaki niteliklerinden
kaynaklanmaktadır.
-Geri ödenme riskinin bulunmaması
-Likidite
-Vergi muaflığı
Geri ödenmeme riskinin bulunmaması: Hazine bonoları hükümetin borçlanma
senedi olduğundan dolayı, geri ödenmeme olasılığı son derece zayıftır. Hükümetlerin
borçlarını geri ödememesi çok ender rastlanan bir durumdur. Borçların geri ödenmemesi,
sadece çok ağır ekonomik bunalımların yaşandığı dönemlerde söz konusu olabilir.
Likidite: Likidite bir varlığın minimum işlem maliyeti ile kısa sürede nakde
dönüştürülme özelliğini ifade eder. Bono piyasasının çok iyi çalışması nedeniyle bu piyasada
işlem gören enstrümanları kısa sürede en düşük maliyet ile nakde çevirmek mümkündür. Para
piyasasının diğer enstrümanları ile karşılaştırıldığında bonoların alış fiyatı ile satış fiyatı
arasındaki farkın çok az olması bu enstrümanların yüksek derecedeki likiditesinin bir
göstergesidir. Öyle ki hazine bonolarının piyasada nakit para yerine kullanılmaları dahi söz
konusu olabilir.
Vergi muaflığı: Hazine bonoları genellikle vergiden muaf tutulur. Bir yatırım aracının
vergiden muaf tutulması yatırımcıları bu yatırım aracından daha fazla getiri elde etmesi
anlamına gelir. Dolayısıyla vergiden muaf tutulan yatırım araçlarının cazibesi daha yüksektir.
Para ve sermaye piyasaları arasındaki ilişkiye bakıldığında; sermaye piyasası uzun
vadeli, para piyasası kısa vadeli fon akımlarının gerçekleştiği piyasadır. Bu nedenle, para
piyasası enstrümanları daha likittir. Şirketler ve bankalar geçici bir süre ellerinde
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bulundurdukları fonlar üzerinden faiz kazanmak için para piyasası menkul değerlerini
kullanırlar. Sigorta şirketleri veya emeklilik kurumları gibi aracı kurumlar ise uzun vadeli
menkul kıymetleri tercih ederler çünkü bunların gelecekte ellerinde olacak fonlarla ilgili
belirsizlikleri daha azdır. Geniş anlamdaki sermaye piyasası kavramına para piyasası da dâhil
olmaktadır. Bu durumda gerek kredi arzı, gerekse kredi talebi para piyasasından sermaye
piyasasına ya da sermaye piyasasından para piyasasına kolayca kayabilir. Faiz haddi iki
piyasa arasındaki fon akımını ayarlayan bir düzenleyici olmaktadır. Fon arz edenler, kendi
yatırım politikalarını ve elde etmeyi umdukları gelire bağlı olarak yatırılabilir fonları bu
piyasalardan birine veya her ikisine yönlendirilebilirler. Fon talep edenler de, ihtiyaç
duydukları kredinin türüne göre her iki piyasadan borçlanabilirler. Bazı aracı kuruluşlar,
özellikle bankalar hem para, hem de sermaye piyasası işlemleri yapabilirler ve her iki
piyasada çalışabilirler. Para piyasası ile sermaye piyasasında cari faiz hadleri değişik olmakla
birlikte birbirleriyle ilişkilidir. Fonlar genellikle düşük faiz haddinden yüksek olana doğru
kayar. Para piyasasında meydana gelen bir faiz oranı artışı, sermaye piyasasına da etki
etmektedir.

7.1.2.2. Birincil ve İkincil Piyasalar
Finansal piyasalar, işlem gören araçların piyasaya ilk kez olarak sürülmüş olup
olmadıklarına göre, birincil ve ikincil piyasalar olarak sınıflandırılırlar. Birincil piyasalar,
tahvil ve hisse senedi gibi enstrümanların ilk defa çıkarıldığı piyasalardır. Birincil piyasalar,
borçlanmak isteyenlerin ihraç ettikleri yeni (birinci el) borçlanma senetlerini, ödünç vermek
isteyenlere satmak suretiyle fon gereksinimlerini karşılayabildikleri piyasalardır. Birincil
piyasalarda, üretim kapasitelerini genişletmek isteyen firmaların yanı sıra hükümetler de
borçlanma talebinde bulunabilirler. Bu piyasalarda bulunan menkul değerlerin satışına yatırım
bankaları yardım ederler.
İkincil piyasalar, eski (ikinci el) senetlerin bulunduğu piyasalardır. Menkul kıymetler
borsaları, ikinci el senetlerin bulunduğu en önemli ikincil piyasalardır. Öte yandan döviz
piyasaları, vadeli (future) piyasalar ikincil piyasa örnekleridir. Senet aracıları (broker) ve
satıcıları (dealer), ikincil piyasaların işlevsel olmasında önemli rol üstlenmektedirler. Aracılar,
senet alıcı ve satıcıları arasındaki iletişimin sağlanmasını gerçekleştiren birimlerdir. Satıcılar
ise, belirli bir fiyattan, senet alış ve satış işlemlerini gerçekleştirirler.
İkincil piyasalarda senet alımı, senede karşılık belirli bir meblağın verilmesiyle
gerçekleştirilir. Aslında firmalar, yeni fon gereksinimlerini sadece birincil piyasalarda
senetlerini ilk defa satarak giderebilirler. Ancak ikincil piyasalar da ekonomide çok önemli iki
tane temel işlev icra eder: Her şeyden önce bu piyasalar, finansal araçların satışını
kolaylaştırarak, nakit sıkışıklığının giderilmesine katkı sağlar. Başka bir ifade ile ikincil
piyasalar finansal araçların likit düzeylerini arttırır. Bu durum senet ihraç eden firmaların
birincil piyasalardaki satışını da kolaylaştırır. Öte yandan birincil piyasalarda ihraç edilen
senet fiyatlarının saptanmasında ikincil piyasa koşullarının önemli bir etkisi vardır. İkincil
piyasalarda yüksek fiyatlar, birincil piyasalardaki fiyatları da arttırarak menkul değer arz eden
firmaların sermayelerinde artış sağlar.
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7.1.2.3. Organize ve Organize Olmayan Piyasalar
Finansal piyasalar, kurumsallaşma dikkate alınarak örgütlenmiş (borsa) ve
örgütlenmemiş piyasalar (tezgâh üstü piyasalar) olarak da sınıflandırılabilirler.
Ticari yönetim merkezlerinin bulunduğu yerlerde menkul kıymet alıcı ve satıcılarının
karşılaşmasını kolaylaştırmak için organize olan borsalardır. Buğday, mısır, gümüş gibi
hammadde ve ticari mallar ile ilgili örgütlerin yanı sıra hisse senedi borsaları, bu şekilde
organize olmuş kuruluşlardır Organize piyasalar, alıcı ve satıcıların belli fiziksel alanlarda
karşılaştığı, denetim ve gözetimi belli kurumlar tarafından yapılan piyasalardır. Organize
piyasalara en iyi örnek “borsa”dır. Borsa, hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymetlerin,
kıymetli madenlerin, çeşitli zirai ürünlerin ve yabancı paraların ticaretini yapanların
toplandığı yerlerdir. Borsalar iş konularına göre menkul kıymetler borsası, ticaret borsası
(zirai ürün ve madenler için), döviz borsası, opsiyon borsası, altın borsası gibi çeşitli
kategorilere ayrılır. Birçok ülkede menkul kıymetler borsası bireysel yatırımcılar için en
önemli yatırım alanıdır. Kurumsal yatırımların da önemli bir bileşenidir. Menkul kıymet
borsalarının piyasaya likidite sağlama, ekonomik kaynak yaratma, mülkiyeti tabana yayma,
ekonominin göstergesi olma gibi işlevleri vardır. Menkul kıymet borsaları yatırımcılara da
önemli yararlar sağlarlar: Hisse senetleri borsada işlem gören firmalar hakkında daha kolay
bilgi edinilebilmesi, alım satım işlemlerinde belli kurallara uyulması gerektiğinden daha
güvenlidir. Menkul kıymet borsalarındaki finansal varlıkların alım-satımı daha kolay olduğu
için likiditeleri fazladır. İşlem hacmi en yüksek olan menkul kıymet borsaları Kuzey Amerika,
Batı Avrupa ve Japon borsalarıdır. Dünyanın en büyük menkul kıymet borsası Amerika’daki
New York Borsası(NYSE)’dır. Bunu, Japonya’daki Tokyo Borsası takip eder. Gerek işlem
hacmi olarak, gerekse toplam piyasa değeri olarak bu iki borsa dünya toplamının üçte ikisini
meydana getirirler. Batı Avrupa’daki en büyük borsa ise Londra Borsası’dır. Sanayileşmiş
ülke borsalarının en belirgin özellikleri yüksek işlem hacmi, çok sayıda firmanın kote edilmiş
olması, yoğun ticaret, aracı komisyonlarının ve alış satış fiyat farklarının düşük olmasıdır. Bu
borsalarda alım satım işlemlerini düzenleyen kurallar ve şeffaflık şartları oldukça sıkıdır.
Bütün bunların sonucu olarak ortaya oldukça güvenilir ve büyük sürprizlerin pek görülmediği
bir piyasa yapısı ortaya çıkmıştır. Türkiye, Güney Kore, Hong Kong ve Singapur gibi
gelişmekte olan ülke borsalarında ise çok büyük karlar ve riskler söz konusudur.

7.1.4. Döviz Piyasası
7.1.4.1. Döviz Piyasasının Tanımı ve Fonksiyonları
Uluslararası ekonomik işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılan her türlü yabancı
ödeme aracına döviz denilmektedir. Uygulamada nakit yabancı paralara efektif, nakde
dönüştürülebilen döviz poliçeleri, ödeme emirleri, yabancı mevduat sertifikaları, yabancı
banka havaleleri ile dövize bağlı seyahat çekleri gibi ödeme araçlarına da döviz adı
verilmektedir. Buna göre efektif; parasal döviz, döviz ise kaydi ödeme araçlarını
tanımlamaktadır.
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Döviz alım-satımının yapıldığı başka bir ifade ile ulusal paraların birbirine çevrildiği
piyasalara döviz piyasaları denilmektedir. Uluslararası niteliğe sahip bu piyasalarda; döviz
alıcıları ile döviz satıcıları karşılaşmakta ve bunun sonucunda dövizin fiyatı oluşmaktadır.
Oluşan bu döviz fiyatına döviz kuru denilmektedir.
Döviz piyasaları tam rekabet piyasasına en yakın piyasa tipi olarak kabul
edilmektedir. Çünkü bu piyasada alıcı ve satıcı çokluğunun yanı sıra, alıcı ve satıcılar
piyasadan haberdar ve giriş-çıkış serbestliği bulunmaktadır.
Döviz piyasasının üç temel fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlar kredi sağlama, satın
alma gücünün transferi ve döviz risklerini önlemektir.
Kredi sağlama: Dış ticaretle uğraşan kişi ve kuruluşlara kredi sağlanmasıdır. Dış
ticarette ve dış yatırımlarda gerekli olan krediler; gelişmiş ve ödemeler bilançosu fazla veren
ülkelerden döviz piyasası aracılığı ile sağlanmaktadır.
Satın alma gücü transferi: Döviz piyasası aracılığı ile ithalatçılar ile ihracatçılar
arasında ödemeleri sağlamaktadır. Buna göre satın alma gücünün bir ulusal paradan (örneğin
euro) diğer bir paraya (ABD doları) veya bir ülkeden (Almanya’dan) diğer bir ülkeye
(ABD’ye) aktarılmasıdır.
Döviz risklerini önleme: Döviz veya vadeli işlemlerden doğabilecek risklerin
asgariye indirilmesine yardım edecek kolaylıkları sağlamaktır. Örneğin; döviz kuru
değişmelerinden oluşabilecek riskler, döviz piyasasında döviz arbitrajı, future işlemleri gibi
yöntemlerle ortadan kaldırılabilmektedir.

7.1.4.2. Döviz Kuru
Bir yabancı paranın ulusal para cinsinden fiyatına döviz kuru denilmektedir.
Uluslararası ekonomik ilişkilerde ödemeler, ulusal paraların birbirleriyle değiştirilmesini
gerekli kılmaktadır. Bu da ulusal paraların birbirlerine çevrilmesi zorunluluğunu ve bunun
hangi oran üzerinden yapılacağının belirlenmesini gerektirmektedir. Böylece ulusal para ile
yabancı ülke parası arasında bir fiyat oluşur ki buna döviz kuru denilmektedir.
Örneğin 1$ = 2,12 TL gibi.
Bir ülkenin döviz kuru o ülkenin ulusal para biriminin yabancı paralar cinsinden
değerini belirlediğinden; döviz kurundaki bir yükselme ulusal paranın değer kaybettiğini,
döviz kurundaki bir düşme ise ulusal paranın değerinin yükseldiğini ifade etmektedir.
Döviz kurları iki şekilde ifade edilmektedir. İki ülke parası arasında doğrudan doğruya
uygulanan kura düz kur denilmektedir. Örneğin 1$ = 2,12 TL gibi. Üçüncü bir para cinsinden
iki ülke parası arasında ortaya çıkan kura ise çapraz kur denilmektedir. Örneğin 1$=2,12 TL,
1  = 2,88 TL ise çapraz kur 1  = 1,3608 $’dır. Uluslararası ödemelerin düzenli bir şekilde
gerçekleşebilmesi için düz kurlar ile çapraz kurlar arasında fark bulunmamalıdır. Eğer düz kur
ile çapraz kur arasında fark var ise bu döviz arbitrajına yol açmaktadır. Döviz arbitrajı
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dövizi ucuz olduğu piyasadan alıp; pahalı olduğu piyasada satarak kâr sağlamaktadır.
Spekülatörler bu durumdan yararlanmak için harekete geçmekte ve bu süreç iki ülke arasında
kurlar eşitleninceye kadar sürmektedir.
Ayrıca döviz alış ve döviz satış kurları birbirinden farklıdır. Döviz alış kuru, döviz
satış kurundan daha düşük düzeyde olmaktadır. Aralarındaki fark kur marjı olarak ifade
edilmekte olup; aracı kurumların ve bankaların döviz işlemleri sırasındaki masrafları ile
kârlarını yansıtmaktadır.
Döviz Satış Kuru – Döviz Alış Kuru
Kur marjı yüzdesi = ------------------------------------------------- x 100
Döviz Satış Kuru
Alış ve satış kurları arasındaki fark; işlem miktarının çok veya az olmasına, piyasanın
istikrarlı veya istikrarsızlığına, gelecekle ilgili beklentilere göre değişmektedir. Buna göre
işlem miktarı büyükse, döviz piyasası istikrarlı ise ve gelecekte döviz piyasasında dalgalanma
beklenmiyorsa kur marjı düşük olmaktadır. Tersi durumda ise kur marjı yükselmektedir.

7.1.4.3. Döviz Kurunun Belirlenmesi
Döviz kurunun belirlenmesi herhangi bir malın fiyatı gibi arz ve talebe göre
oluşmaktadır. Bu nedenle döviz talebi ve döviz arzının özellikleri açıklanarak döviz
piyasasında döviz kurunun ve dolayısıyla dengenin nasıl oluştuğunu belirlemek mümkün
olacaktır.

7.1.4.3.1. Döviz Talebi
Uluslararası ödemeleri gerçekleştirmek için talep edilen yabancı para miktarına döviz
talebi denilmektedir. Döviz talebi ülkenin yabancı ülkelere yapacağı ödemelere bağlı
olmaktadır. Döviz talebini belirleyen faktörleri;
- İthalat yapmak, (Bir ülkenin ithalatı o ülkenin millî gelir düzeyine, tüketicilerin zevk
ve tercihlerine ve ithal malların ikamelerinin fiyatlarına bağlı olmaktadır.)
- Yabancı ülkelere borç ödemek,
- Uluslararası özel sermaye ve portföy yatırımları yapmak olarak ifade etmek
mümkündür.
Döviz talebi ile döviz kuru arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle
döviz talebi eğrisi, mal ve hizmet piyasasındaki talep eğrisine benzemektedir. (Şekil - 11)
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P
(Döviz Kuru)

P1

P2
Döviz Talebi Eğrisi
O

q1

q2

Q (Döviz Miktarı)

Şekil 11

Şekilde görüldüğü üzere döviz talebi eğrisi sol yukarıdan sağ aşağıya doğru inen
negatif eğimli bir eğri durumundadır. Buna göre döviz kuru yükselince döviz talebi
azalmakta, döviz kuru düşünce döviz talebi artmaktadır.
Bir ülke açısından döviz kurunun yükselmesi ithal edilecek ürünlerin fiyatının
pahalılaşması anlamına gelmektedir. Böylece söz konusu ülke ithal etmekte olduğu mal
miktarını kısmakta dolayısıyla döviz talebi azalmaktadır. Döviz kurunun düşmesi durumunda
ise ithal ürünlerinin fiyatı ucuzlayacağından bu ürünlere olan talep, dolayısıyla da döviz talebi
artmış olmaktadır.

7.1.4.3.2. Döviz Arzı
Uluslararası ödemeleri gerçekleştirmek için talep edilen yabancı para miktarına döviz
talebi denilmektedir. Döviz arzı her türlü yabancı ödeme araçlarının miktarına bağlı olarak
değişmektedir. Bu ise,
- Mal ve hizmet ihracına,
- Yabancı ülkelerden alınan dış borçlara
- Yabancı yatırımcıların ülkede yapacakları özel sermaye ve portföy yatırım miktarına
göre belirlenmektedir.
Ancak döviz arzı birinci derecede, ülkenin ihraç mallarına olan uluslararası talebe
bağlı olmaktadır.
Döviz arzı ile döviz kuru arasında aynı yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Burada da döviz
arz eğrisi mal ve hizmet piyasalarındaki arz eğrisine benzemektedir. (Şekil 12)
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P

Döviz Arzı
Eğrisi

(Döviz Kuru)

P2

P1

O

q1

q2

Q (Döviz Miktarı)

Şekil 12
Şekil 12’de görüleceği üzere döviz kuru yükseldikçe döviz arzı artmakta, döviz kuru
düştükçe döviz arzı azalmaktadır. Bir ülke açısından döviz kurunun yükselmesi, ülke
mallarının döviz cinsinden ucuzlaması anlamına gelmektedir. Böylece söz konusu ülkenin
mallarına olan talep artmakta, bu da döviz arzını arttırmaktadır. Döviz kurunun düşmesi ise
ulusal paranın değerlenmesine, dolayısıyla o ülke mallarının pahalılaşmasına neden
olmaktadır. Bu durumda ülke mallarına olan talep azalırken; döviz arzı da azalmaktadır.
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Uygulamalar
1. Ekonomide, finansal piyasalar ne için gereklidir?
2. Para piyasası, hangi finansal araçların işlem gördüğü piyasalardır?
3. Döviz piyasasının kaç fonksiyonu bulunmaktadır?
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Uygulama Soruları
1. Ekonomide bir varlığın minimum işlem maliyeti ile kısa sürede nakde dönüştürülme
özelliği ne ile ifade edilmektedir?
2. Döviz piyasaları hangi piyasa yapısına en yakın piyasa tipi olarak kabul
edilmektedir?
3. Döviz talebi hangi ödemelere bağlı olmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Finansal piyasalar orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılandığı piyasalardır.
Finansal piyasalar iktisadi hayatta, üç önemli rol üstlenmektedir. Likidite sağlama,
enformasyon sağlama, risk paylaşma.
Likidite sağlama; etkin çalışan finansal piyasalarda finansal araç sahipleri, likidite
gereksinimlerini düşük maliyetlere katlanarak söz konusu araçları nakde dönüştürüp kolaylıkla
karşılayabilirler. Enformasyon sağlama etkin bir şekilde çalışan finansal piyasalar, tasarruf
sahiplerine bu imkânı sağlar. Risk paylaşma finansal piyasalardaki yatırım araçları (finansal
araçlar), tasarruf sahiplerine alternatif yatırım imkânı sağlar.
Finansal piyasalar çeşitli kriterlere göre sınıflandırılırlar. Para ve sermaye piyasaları,
birincil ve ikincil piyasalar, organize ve organize olmayan piyasalar.
Para ve Sermaye Piyasaları; para piyasası, bir yıl veya daha kısa vadeli finansal
araçların işlem gördüğü piyasalardır. Bir yıldan daha uzun vadeli borçlanma ve hisse
senetlerinin işlem gördüğü piyasalar ise, sermaye piyasalarıdır.
Birincil piyasalar, tahvil ve hisse senedi gibi enstrümanların ilk defa çıkarıldığı
piyasalardır. Birincil piyasalar, borçlanmak isteyenlerin ihraç ettikleri yeni (birinci el)
borçlanma senetlerini, ödünç vermek isteyenlere satmak suretiyle fon gereksinimlerini
karşılayabildikleri piyasalardır. İkincil piyasalar, eski (ikinci el) senetlerin bulunduğu
piyasalardır. Menkul kıymetler borsaları, ikinci el senetlerin bulunduğu en önemli ikincil
piyasalardır.
Organize piyasalar, alıcı ve satıcıların belli fiziksel alanlarda karşılaştığı, denetim ve
gözetimi belli kurumlar tarafından yapılan piyasalardır.
Uluslararası ekonomik işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılan her türlü yabancı
ödeme aracına döviz denilmektedir. Uygulamada nakit yabancı paralara efektif, nakde
dönüştürülebilen döviz poliçeleri, ödeme emirleri, yabancı mevduat sertifikaları, yabancı
banka havaleleri ile dövize bağlı seyahat çekleri gibi ödeme araçlarına da döviz adı
verilmektedir. Bir yabancı paranın ulusal para cinsinden fiyatına döviz kuru denilmektedir.
İki ülke parası arasında doğrudan doğruya uygulanan kura düz kur denilmektedir. Üçüncü bir
para cinsinden iki ülke parası arasında ortaya çıkan kura ise çapraz kur denilmektedir
Uluslararası ödemeleri gerçekleştirmek için talep edilen yabancı para miktarına döviz
talebi denilmektedir. Uluslararası ödemeleri gerçekleştirmek için talep edilen yabancı para
miktarına döviz talebi denilmektedir. Bir ekonomide döviz piyasasına herhangi bir devlet
müdahalesi olmadığında; döviz kuru döviz arzı ile döviz talebinin kesiştiği noktada
oluşmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bir yıl veya daha kısa vadeli finansal araçların işlem
gördüğü piyasalardır?
a) Sermaye Piyasaları
b) Birincil Piyasalar
c) Ikincil Piyasalar
d) Organize Piyasalar
e) Para Piyasaları
2) Hangi piyasalarda senet alımı, senede karşılık belirli bir meblağın verilmesiyle
gerçekleştirilir?
a) Sermaye Piyasaları
b) Birincil Piyasalar
c) Ikincil Piyasalar
d) Organize Piyasalar
e) Para Piyasaları
3) Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet işlevleri arasında yer almamaktadır?
a) Piyasaya likidite sağlama
b) Ekonomik kaynak yaratma
c) Mülkiyeti tabana yayma
d) Likidite sağlama
e) Ekonominin göstergesi olma
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4) Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasası aracılığı ile ithalatçılar ile ihracatçılar
arasında ödemeleri sağlamaktadır?
a) Likidite sağlama
b) Kredi sağlama
c) Satın alma gücü transferi
d) Döviz risklerini önleme
e) Döviz arbitrajı
5) Döviz alış ve döviz satış kurları arasındaki fark ne ile ifade edilmektedir?
a) Konvertibilite
b) Kur marjı
c) Döviz Talebi
d) Döviz Arzı
e) Döviz arbitrajı
6) Finansal piyasaların hangi özelliğine göre tasarruf sahipleri ile borç talep edenler
arasında, ikinci guruptakiler lehine ortaya çıkan bilgi avantajı söz konusu olmaktadır?
a) Risk paylaşma
b) Enformasyon sağlama
c) Likidite sağlama
d) Ekonomik etkinlik
e) Ekonomik verimlilik
7) Finansal piyasaların hangi özelliğine göre tasarruf sahibi, portföyünü oluştururken,
çok sayıda taşınır ve taşınmaz yatırım aracını tercih etmektedir?
a) Risk paylaşma
b) Enformasyon sağlama
c) Likidite sağlama
d) Ekonomik etkinlik
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e) Ekonomik verimlilik
8) Aşağıdakilerden hangisi şirket hisselerinin karşılığı olarak katılma payını gösteren,
kanuni şekillere uygun olarak düzenlenmiş evraktır?
a) Hazine bonoları
b) Şirket tahvilleri
c) Hükümet tahvilleri
d) Taşınmaz rehni
e) Hisse senetleri
9) Aşağıdakilerden hangisi hükümetlerin kısa vadeli borçlanma ihtiyaçlarını
karşılamak üzere piyasaya sürülmektedir?
a) Taşınmaz rehni
b) Şirket tahvilleri
c) Hükümet tahvilleri
d) Hazine bonoları
e) Hisse senetleri
10) Aşağıdakilerden hangisi geçici bir süre ellerinde bulundurdukları fonlar üzerinden
faiz kazanmak için para piyasası menkul değerlerini kullanmaktadır?
a) Emeklilik kurumları
b) Sigorta şirketleri
c) Şirketler
d) Yatırımcılar
e) Yabancı yatırımcılar

Cevaplar:
1) e, 2) c, 3) d, 4) c, 5) b, 6) b, 7) a, 8) e, 9) d, 10) c
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8. FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. bölüm 7. bölümdeki “7.1.4.3. Döviz Kurunun Belirlenmesi” konusunun alt başlığıyla
devam etmektedir.
- Döviz Piyasasında Denge
- Döviz Kuru Sistemleri
- Arbitraj ve Spekülasyon
- Konvertibilite
- Devalüasyon
- Revalüasyon
- Finansal Kurumlar
- Merkez Bankası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Döviz piyasalarında denge hangi koşulda sağlanmaktadır?
2. Kaç çeşit döviz kuru sistemi vardır?
3. Hangi banka ekonomide bankacılık sektörünün yanı sıra finansal piyasaları
etkileyen ve para ihraç etme yetkisine sahip bankalar şeklinde tanımlanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Döviz piyasalarının tam
rekabet piyasalarına yakın
bir piyasa türü olduğunun
bilinmesi
Sabitkur ve esnek kur
sistemi olmak üzere iki
döviz
kuru
sisteminin
uygulanabilirliğinin
incelenmesi
Merkez bankalarının en
temel görevinin para ve
kredi hacmini ekonomik
koşullara paralel bir şekilde
ayarladığının kavranması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Araştırarak

İnceleyerek

Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Sabit Kur Sistemi
 Esnek Kur Sistemi
 Arbitraj
 Spekülasyon
 Konvertibilite
 Devalüasyon
 Revalüasyon
 Merkez Bankası
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Giriş
Bu bölümde bir önceki bölümde ele alınan döviz piyasaları konusuna devam edilerek
denge koşulu, döviz kuru sistemleri ile devalüasyon ve revalüasyon anlatılacaktır. Finansal
kurumlar konu başlığı altında merkez bankası, fonksiyonları, temel görev ve yetkileri
incelenecektir. Mevduat bankaları ve mevduat kabul etmeyen bankalar ile diğer finansal
kuruluşlar anlatılacaktır. Daha sonra finans piyasalarının küreselleşmesi ele alınacak konu
başlıklarıdır.
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8.1. Finansal Piyasalar (Devamı)
8.1.1. Döviz Piyasası (Devamı)
8.1.1.1. Döviz Kurunun Belirlenmesi (Devamı)
8.1.1.1.1. Döviz Piyasasında Denge
Bir ekonomide döviz piyasasına herhangi bir devlet müdahalesi olmadığında döviz
kuru döviz arzı ile döviz talebinin kesiştiği noktada oluşmaktadır. (Şekil - 13)
P
(Döviz Kuru)
S
Döviz Arzı Fazlası
P2

L

K

P

P1

E
M

N
Döviz Talebi
Fazlası

O

q1

q

D
q2

Q
Döviz Miktarı

Şekil -13

Şekilde döviz arz ve döviz talep eğrileri E noktasında kesişmekte ve bu noktada döviz
piyasası dengeye gelmektedir. Denge durumunda döviz kuru P, döviz miktarı ise q’dur.
Denge döviz kuru, döviz arzı ve döviz talebi değişmediği sürece değişmeyecektir. Ancak
döviz kuru P’nin altına P1’e düştüğünde ulusal para değerlenmekte, bu durumda MN kadar
döviz talebi fazlası oluşmaktadır. Sonuçta, dış ticaret bilançosu açık verirken döviz kıtlığı
nedeniyle döviz kuru P fiyatına kadar yükselmektedir.
Döviz kurunun P’nin üzerinde olması durumunda ise ihracat artmakta, ithalat
azalmaktadır. Dış ticaret bilançosunun fazla vermesi sonucu döviz miktarı fazlalaşmakta KL
kadar döviz arz fazlası oluşmaktadır. Döviz bolluğu karşısında döviz kuru yeniden P düzeyine
düşmektedir.
Döviz arzında ve talebinde meydana gelebilecek değişmeler döviz kurunun da
değişmesine sebep olmaktadır.
- Döviz talebinde meydana gelen değişme artış yönünde ise döviz talep eğrisi sağa
kaymakta ve döviz kuru yükselmektedir. Bu durumda döviz kuru P’den P1’e çıkarken denge
noktası da E’den E1’e kaymaktadır. Döviz talebindeki değişme azalış yönünde ise; döviz talep
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eğrisi sola kaymakta ve döviz kuru düşmektedir. Bu durumda döviz kuru P’den P2’ye
düşerken; denge noktası da E yerine E2’de gerçekleşmektedir. (Şekil - 14)

P
(Döviz Kuru)
S

E1

P1
E

P
P2

E2
D1
D
D2
O

q2

q

Q (Döviz Miktarı)

q1

Şekil 14
- Döviz arzındaki değişmenin döviz kuru üzerindeki etkisini ele aldığımızda; döviz
arzındaki değişim artış yönünde ise döviz arz eğrisi sağa kaymakta ve döviz kuru
düşmektedir. Şekil 15’te döviz arzındaki artış döviz kurunu P2’ye düşürürken denge noktası
da E’den E2’ye kaymaktadır. Tersi durumda döviz arzındaki değişme azalış yönünde ise döviz
arz eğrisi sola kaymakta ve döviz kuru yükselmektedir. Buna göre döviz kuru P1’e
yükselirken; denge noktası da E yerine E1’de gerçekleşmektedir. (Şekil - 15)
P

S1

(Döviz Kuru)

S
S2
P1

E1

P

E
E2

P2

D
O

q1

q

q2

Q (Döviz Miktarı)

Şekil 15
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8.1.1.2. Döviz Kuru Sistemleri
Bir önceki konumuzda ifade edildiği üzere döviz kuru herhangi bir müdahalenin söz
konusu olmadığı serbest piyasa şartlarında döviz arz ve döviz talebine bağlı olarak
oluşmaktadır. Ancak genellikle gelişmekte olan ülkelerde zaman zaman da gelişmiş ülkelerde
döviz piyasalarına hükümetlerce müdahale edilmektedir. Hükümetlerin döviz piyasasını
düzenlemek amacıyla döviz kuruna müdahale etmesi sonucu iki döviz kuru sistemi söz
konusudur. Bunlar sabit kur sistemi ile esnek kur sistemidir.

8.1.1.2.1. Sabit Kur Sistemi
Sabit kur sistemi, bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısında alacağı değerin
hükümet tarafından belirlendiği sistemdir. Bu sistemde döviz arz ve talep koşulları dikkate
alınmaksızın döviz kuru belirlenmekte ve belirlenirken sınırların dışına çıkılmamaktadır.
Sabit kur sistemi ayarlanabilir kur sistemi olarak da tanımlanan Bretton Woods sistemi
ve kambiyo denetimi olmak üzere iki şekilde görülmektedir.
Bretton Woods (1943-1973) sisteminde bir ülke; ulusal parasının değerini bir yabancı
ülke parasına, altına ya da çeşitli para sepetlerine bağlamaktadır. Bu sistemde döviz
kurlarında istikrarı sağlama görevi merkez bankalarına verilmektedir. Merkez bankaları döviz
alım satımı yaparak bu istikrarı sağlamaktadır. Döviz kurları piyasada belirlenen dalgalanma
limitlerinin üzerine çıktığında merkez bankası döviz satarak döviz kurlarındaki dalgalanmayı
azaltmaktadır. Tersi durumda dalgalanma limitlerinin altına düştüğünde ise, piyasadan döviz
satın almakta; böylece döviz kıtlığı yaratarak kurun yükselmesini sağlamaktadır.
Merkez bankası yetkisindeki her türlü döviz alım-satımları resmî kurumların denetimi
altındadır. Merkez bankası yanında bazı bankalara da döviz işlemleri yetkisi verilmektedir.
Döviz satın almak merkez bankasının iznine bağlı olmaktadır. Kimin ne kadar döviz satın
alabileceği kambiyo yetkililerince verilen izin belgeleri ile belirlenmektedir.
Ödemeler bilançosunun açık verdiği ülkelerde merkez bankası döviz kurlarının
yükselmesini önlemek amacıyla döviz satışı yapmak durumundadır. Ancak ülke rezervleri çok
iyi durumda olsa dahi böyle bir uygulama rezervlerin azalmasına neden olmaktadır. Bu
durumda döviz kurunu belirli bir düzeyde tutmak amacıyla dövizi tamamen kontrolü altına
almaktadır. Bu uygulamaya daha önceki konularda açıklanan kambiyo denetimi denilmektedir.
Kambiyo denetimi sisteminde döviz kuru hükümetler tarafından belirlenmektedir. Bu sistemde,
farklı mal ithal ve ihraçlarında tek bir döviz kuru yerine ikili veya çoklu kur
uygulanabilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde örneğin ihracatı teşvik amacıyla, ihraç
edilen mal ve hizmetlere düşük kur uygulanırken ithalatı sınırlandırmak için de mal ve hizmet
ithalatına yüksek kur uygulanabilmektedir.
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8.1.1.2.2. Esnek Kur Sistemi
Esnek kur sistemi, bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısındaki değerinin döviz
arz ve talebine göre belirlendiği sistemdir. Esnek kur sistemi değişken kur sistemi veya
dalgalı kur sistemi olarak da tanımlanmaktadır. Bu sistemde döviz kurları üzerinde herhangi
bir hükümet müdahalesi bulunmamaktadır.
Bu sistemde döviz kurunun döviz arz ve talebi tarafından belirlenmesi nedeniyle döviz
arz ve talebindeki küçük bir değişme döviz kurunda önemli dalgalanmalara yol açmaktadır.
Piyasada döviz arzı sabit iken döviz talebinde artış olması durumunda döviz kuru
yükselmektedir. Döviz kurunun yükselmesi ulusal paranın değer yitirmesi anlamına
gelmektedir. Bu nedenle döviz kurunun yükselmesi ihracatın artmasını ithalatın ise azalmasını
sağlamaktadır. Döviz talebinin değişmemesine karşın döviz arzındaki bir artış ise döviz
kurunun düşmesine dolayısıyla ulusal paranın değer kazanmasına yol açmaktadır. Bunun
sonucunda da ihracat azalmakta, ithalat ise artmaktadır.
Esnek kur sisteminde bir ülkenin ödemeler dengesi döviz kurları aracılığı ile
sağlanmaktadır. Bu nedenle ödemeler dengesinin açık veya fazla vermesi söz konusu
olmamaktadır.
Bretton Woods sisteminden sonra yaygınlaşan bu sistemin bazı fayda ve sakıncalarının
bulunduğu ileri sürülmektedir. Esnek kur sisteminin ulusal paranın gerçek değerini
yansıtması, ödemeler bilançosu denkliğini kendiliğinden sağlaması, konjoktür
dalgalanmalarına karşı koruması, ani ve yüksek oranlı kur değişmelerine imkân vermemesi,
bürokratik engelleri azaltması gibi faydaları bulunmaktadır.
Buna karşın; ülke içi enflasyonu yükseltmesi, para politikası üzerindeki denetimi
kaldırması, kaynakların verimli kullanılmaması, kurların gelecekteki belirsizliğinin spekülatif
hareketleri arttırması bunun da ekonomik istikrarı bozması gibi sakıncalarının bulunduğu ileri
sürülmektedir.
Döviz kuru sistemleri sabit ve esnek kur sistemleri olarak ikiye ayrılmakla birlikte, bu
iki sistem arasında değişik uygulamalar da bulunmaktadır. Ancak günümüz ülkelerindeki
eğilimin sabit kur uygulamalarından esnek kur uygulamalarına doğru olduğu görülmektedir.

8.1.1.3. Arbitraj ve Spekülasyon
Arbitraj, döviz kurları arasında çıkan farktan yararlanma amacı ile yapılan bir alımsatım işlemidir. İşlemler peşin piyasalarda aynı anda yapılmakta olup zarar etmek söz konusu
olmamaktadır. Arbitraj işleminde amaç; dövizlerin birbirlerine göre çapraz kurlarındaki
farklılıklarından yararlanarak kazanç elde etmektir. Bu işlemi yapanlar dövizi ucuz piyasadan
alıp pahalı olduğu piyasada satmakta ve aradaki farkı kâr olarak elde etmektedir.
Arbitraj işleminin yapılabilmesi için ülke paralarının konvertibl olması ve döviz girişçıkışlarına hükümetler tarafından kısıtlama getirilmemesi gerekmektedir. Bu işlemler sonucu
uluslararası piyasalardaki döviz kuru farklılıkları ortadan kalkmaktadır. Çünkü kurun ucuz
166

olduğu piyasadan döviz alınması döviz kurunun düşmesine neden olmaktadır. Böylece
arbitraj işlemi sonucunda bir piyasadan diğer piyasaya aktarılan paralar kurlar eşitleninceye
kadar devam etmektedir.
Döviz spekülasyonunun arbitrajdan farkı spekülatörlerin geleceğe yönelik tahmin
yaparak belirli bir risk yüklenmeleridir. Arbitraj farklı piyasalardaki kur farklarından
yararlanarak kâr sağlama işlemidir. Spekülasyon ise belirli bir piyasada farklı zamanlarda
doğabilecek kur farklılıklarından kâr sağlamaya yönelik bir döviz işlemidir.
Spekülatörler gelecekte döviz kurunun yükseleceğini tahmin ettiğinde döviz satın
almakta; döviz kuru yükseldiğinde de bunu satarak kâr elde etmektedir. Tersi durumda
gelecekte döviz kurlarının düşeceğini tahmin etmekte ise; bugünden ellerindeki dövizi
satmakta ve döviz kurları düştüğünde tekrar satın alarak kâr elde etmektedir. Bu nedenle
vadeli ve gelecekteki piyasaların oluşum nedeni genellikle spekülatörlerin varlığına bağlı
olmaktadır. Döviz spekülasyonu anında teslim vadeli teslim ve gelecekteki işlemler
piyasalarında yapılmaktadır.

8.1.1.4. Konvertibilite
Bir ülke parasının döviz piyasasında diğer ülke paralarına serbestçe
dönüştürülebilmesidir. Konvertibilite döviz dışında altın için de geçerli olmaktadır.
Konvertibilitede; ülkenin ulusal parası karşısında isteyen herkes, her türlü amaç için ve
arzu ettiği miktarda yabancı para satın alabilmektedir.
Kısmi konvertibilite
getirilmektedir. Bunlar:

de

ise

paranın

konvertibilitesine

çeşitli

sınırlamalar

- Belli ödemeler bilançosu hesaplarına konvertibilite tanınması. Sınırsız
konvertibiliteye geçmeden önce ödemeler bilançosu açıklarını önlemek ve ulusal paranın
değerini korumak amacıyla yapılan bir uygulamadır. Buna göre cari işlemlere konvertibilite
tanınırken; sermaye hesabı konvertibilite dışı bırakılmıştır.
- Yalnızca yabancıların ellerindeki yerli paralara konvertibilite uygulanması. Bu
uygulamada da amaç yabancı sermayenin teşvik edilmesi ile dış ticaretin gelişmesine yönelik
ulusal paraya olan güvenin arttırılmasıdır. Buna göre; ülke vatandaşları ellerindeki parayı
yabancı paraya çevirememekte, sadece yabancılara ülkede kazandıkları paralara konvertibilite
uygulaması serbest bırakılmaktadır.
- Belli ülke paralarına konvertibilite tanınması: Bu uygulamada da amaç; ticari
ilişkilerin geliştirilmesinin istendiği ülke paralarına karşı bu uygulamanın
gerçekleştirilmesidir.
Bir ülke parasının konvertibl olması güçlü bir ekonomiye, ihracat gelirlerinin yüksek
olmasına, döviz ve altın rezervlerinin talebi karşılayacak düzeyde olmasına, serbest kambiyo
rejimine, dış ödemeler dengesi açıklarının fazla olmamasına bağlıdır.
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Konvertibilite dış ticaretteki borç ve alacakları denkleştirmesi, dış ticareti ve mali
ilişkileri geliştirmesi ve dünya ekonomisinin geliştirilmesine katkıda bulunması nedeniyle
önemli yararlar sağlamaktadır.

8.1.1.5. Devalüasyon
Devalüasyon bir ülke parasının dış değerinin yabancı paralar karşısında
düşürülmesidir. Milli paranın dış değerinin düşürülmesinin iki nedeni bulunmaktadır.
1- Ülkedeki fiyatlar ve maliyetler, dünya fiyatlarının ve maliyetlerinin üstünde ise;
millî paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Bu
durumda millî paranın değeri yabancı paralar karşısında düşürülerek dünyadaki fiyat ve
maliyetlere uyumlu hâle gelmesi sağlanmaktadır.
2- Milli paranın değeri düşürülerek ihraç mallarının dış pazarlarda tercih edilmesi
istenmektedir.
Birinci durumda paranın iç değeri ile dış değeri arasındaki farkın uluslararası mal alış
verişinde meydana getirdiği güçlükleri ortadan kaldırmak söz konusu olduğu hâlde; ikinci
durumda millî malların dış piyasalardaki rekabet gücünü arttırmak söz konusu olmaktadır.
Böylece millî paranın dış değerinin düşürülmesi ithalatın pahalılaşmasına, ihracatın
ucuzlamasına yol açmaktadır. Bu nedenle devalüasyon ithalatın azalmasını, ihracatın
artmasını sağlamaktadır. Ancak bu durum ihraç ve ithal mallarının arz ve talep esnekliklerine
göre değişmektedir. Buna göre ihracatın artması bir yandan ihracata elverişli malların bulunup
bulunmamasına, diğer yandan bu mallara karşı dış talebin esnekliğine bağlı olmaktadır.
İthalatın azalması ise; bir yandan ithal mallarına karşı iç talebin esnekliğine, diğer yandan bu
malların arz esnekliğine bağlı olmaktadır.
Bu açıklamalar doğrultusunda parası devalüe edilen ülkede ihracata hazır mal stoku
yoksa veya ihraç malları üretimle kısa zamanda arttırılamıyorsa ihracatta arzu edilen artış
sağlanamayabilmekte hatta ihracattan sağlanan döviz geliri düşebilmektedir. Bunun yanı sıra
ithal mallarına şiddetli ihtiyaç duyuluyorsa, diğer bir ifade ile ithal mallarının talebi esnek
değilse ithalatta da arzu edilen daralma görülmeyebilmekte ve döviz giderleri artabilmektedir.
Böylece devalüasyonun ihracatı arttırarak döviz geliri kazandırıcı etkisinin kesin olmadığı
sonucuna varılmaktadır.

8.1.1.6. Revalüasyon
Revalüasyon devalüasyonun tersi olup bir ülke parasının değerini altına ve dövize göre
yükselterek yeniden ayarlamaktır.
Revalüasyon yapılan bir ülkede resmî kurlarla altın ve döviz fiyatları hükümetlerce
kararlaştırılmış bir oranda ucuzlamaktadır. Revalüasyon az rastlanılan bir para operasyonudur.
Bu nedenle genellikle ihracatı artan ve ödemeler dengesi fazla veren ülkelerde görülmektedir.
Merkez Bankası'nda ihtiyaçtan çok altın ve döviz biriktiğinde aşırı derecede genişleyen
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rezervlere karşılık yapılacak emisyon nedeniyle enflasyona yol açmamak için revalüasyon
yapılmaktadır.

8.2. Finansal Kurumlar
Finansal kurumlar, finansal piyasalarda fon arz edenlerle fon talep edenler arasında
aracılık sağlayan kurumlardır. Bu kurumların işlem ve bilgi edinme maliyetini azaltma, vade
ve miktar ayarlama, riski dağıtma, gömüleme eğilimini azaltma gibi işlevleri vardır. Finansal
aracı kurumlar aşağıdaki gibi listelenebilir:
- Merkez Bankası (Parasal yetki kurumu)
- Mevduat Bankaları (Kamu Bankaları-Özel Ticari Bankalar)
- Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar (Kalkınma ve Yatırım Bankaları)
- Diğer Finansal Kurumlar (Kredi Kooperatifleri, Sigorta Şirketleri, Yatırım
Fonu, Yatırım Ortaklığı, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı)
-Yarı-finansal kurumlar (SGK)

8.2.1. Merkez Bankası
Merkez bankası niteliğini taşıyan ilk banka, 1694 yılında kurulan İngiltere
Bankası’dır. Bu bankadan sonra birçok Avrupa ülkesinde merkez bankası kurulmuştur. Daha
önce emisyon hakkını elinde tutan özel sermayeli bankalar bu işlevlerini ve yetkilerini merkez
bankalarına devretmişlerdir. Merkez bankalarının gelişmesi özellikle 20. yüzyılda başlamıştır.
1920 yılında Brüksel’de toplanan uluslararası maliye konferansında para ve kredi
faaliyetlerini düzenlemek üzere birçok ülkede merkez bankalarının kurulmasına karar
verilmiştir.
Ülkelerin siyasal ve ekonomik bağımsızlıklarının gelişme sürecine koşul olarak ortaya
çıkan en temel kurumlarından biri olan merkez bankaları “ekonomide bankacılık sektörünün
yanı sıra finansal piyasaları etkileyen ve para ihraç etme yetkisine sahip bankalar” şeklinde
tanımlanmaktadır. Merkez bankalarının en temel işlevi para ihraç yetkisi olmasına karşın,
ekonomik gelişmelerle birlikte yeni işlevler gündeme gelmektedir. Bu çerçevede iktisat
politikası hedefleri doğrultusunda para ve kredi hacminin ayarlanması, fiyat istikrarının
sağlanması gibi işlevler örnek olarak gösterilebilir.

8.2.1.1. Merkez Bankalarının Fonksiyonları
Bir merkez bankasının yerine getirmesi beklenen dört ana fonksiyondan söz edilebilir:


Para piyasalarında istikrarın sağlanması,
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Bankaların bankası olarak hizmet görmesi,



Likiditenin son kaynağı olarak görev yapması,



Devletin bankacılığını yapması.

Para Piyasalarında İstikrarı Sağlama
Bir merkez bankasının üstlendiği en önemli görev, ulusal ekonomik hedeflerin
başarılmasını kolaylaştırmak için, ülkedeki para sistemini kontrol ederek istikrarlı bir şekilde
çalışmasını sağlamaktır. Merkez bankası, bu amaca yönelik olarak, para ve kredinin arzını,
maliyetini ve elde edilebilirliğini düzenler.
Bankaların Bankası Olma
Bankaların bankası olmak deyimi, ticari bankacılık sisteminin, müşterilerine sunduğu
hizmetlerin benzerlerinin, merkez bankası tarafından, ticari bankalara sağlanması anlamına
gelmektedir. Merkez bankasının ticari bankalara sunduğu bu hizmetlerden bazıları, merkez
bankasının temel fonksiyonu olan, parasal kontrol fonksiyonunu destekler niteliktedir.
Örneğin; bankacılık sisteminin rezervlerini tutması, ticari bankalara kısa vadeli avans ve kredi
sağlaması, para piyasalarına direkt biçimde katılarak ve organizasyonunu yürüterek, bu
piyasaları yönlendirmesi gibi. Ülkedeki para ve bankacılık sisteminin sağlıklı hizmet
sunabilmesi açısından, merkez bankasının yürüttüğü faaliyetler arasında, toplanan çeklerin
takasına aracılık etmesi, bozukluk ve banknotların bankalara dağıtımı, ticari bankaların
faaliyetleri üzerinde bir ölçüde düzenleme ve denetim yetkisinin bulunması sayılabilir.
Likiditenin Son Kaynağı Olma
Bankaların bankası olma fonksiyonunun doğal bir sonucu olarak ödeme güçlüğü çeken
bir banka açısından kaynak elde etmeninin son kaynağı merkez bankasıdır. Böylece, merkez
bankaları, finansal sistemdeki panikleri önlemede önemli bir rol üstlenmektedirler.
Sistemdeki diğer bankalar, güç durumda olan bankalara kredi veremedikleri ya da
vermedikleri zaman, merkez bankası, bu güce sahip bir kurum olarak söz konusu bankalara
kaynak yaratma sorumluluğu taşımaktadır. Biraz daha geniş bir bakış açısıyla merkez
bankası, likiditenin son kaynağı olarak, ihtiyaç duyulduğunda bankacılık sistemine gerekli
likiditeyi sağlama fonksiyonunu üstlenmektedir. Merkez bankasının bu sorumluluğu, rezerv
yaratma gücüne sahip bir kurum olmasından kaynaklanmaktadır.
Merkez bankasının likiditenin son kaynağı olma fonksiyonu, banka hücumlarını ve
finansal panikleri önleme gibi bir yarar sağlarken bir maliyeti de beraberinde getirmektedir.
Bir banka zor durumda kaldığı zaman, merkez bankasının reeskont kredisi sağlayarak
yardıma koşacağını biliyorsa daha fazla risk üstlenmekten kaçınmayabilir.
Devletin Bankacılığını Yapma
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Merkez bankası, bir mali kurum olarak devletin fonlarını toplama, tutma, aktarma ve
bu fonlardan ödemede bulunma işlemlerini gerçekleştirerek devletin bankerliğini yapar.
Bunun dışında, merkez bankası kamu borcuna ilişkin teknik hizmetler de sunabilir ve belirli
şartlar dâhilinde devlete kısa vadeli avans verebilir. Öte yandan, merkez bankası devletin mali
danışmanı niteliğindedir ve bazı ülkelerde kamu borcunun yönetilmesinden de sorumludur.

8.2.1.2. Merkez Bankalarının Temel Görevleri ve Yetkileri
Ticaret bankalarının banknot ihracı yetkilerinin devlet tarafından kaldırılıp; tek bir
bankanın yetkili kılınması ile birlikte merkez bankacılığı olgusu gündeme gelmeye
başlamıştır. Merkez bankaları, günümüzde sahip oldukları birçok fonksiyonu 20. yüzyılın ilk
çeyreğinde elde etmişlerdir. Başlangıçta, özel ya da karma sermayeli birden fazla ticari banka
banknot ihracı faaliyetinde bulunmuştur. 19. yüzyılın sonlarına doğru banknot ihracı işlevinin
kamu görevi niteliğinde bir faaliyet olduğu, ayrıca merkez bankalarının ekonomide para ve
kredi politikalarının yönlendirilmesinde etkili kurumlar olmaları gerektiği görüşü yaygınlık
kazanmaya başlamıştır. Dolayısıyla, banknot ihracı işlevini yürüten ticaret bankalarının
hissedarlarına ait özel sermaye devlet tahvili ile değiştirilmek suretiyle merkez bankası
konumundaki bankalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Söz konusu bankalar birçok ülkede
devletleştirilmek suretiyle bankalar üstü ihtisas bankacılığı resmî bir kimlik kazanmıştır.
Merkez bankalarının en temel görevi, para ve kredi hacmini ekonomik koşullara
paralel bir şekilde ayarlamaktır. Bunun dışında, devletin hazine işlemlerini yapma, bankaların
mevduat karşılıklarını ve nakit ihtiyaçlarını korumak, bankalar arasındaki alacak ve borçların
takas ve mahsubunu yapmak, uluslararası ödemelerde aracılık görevini yürütmek, ülkenin
altın ve döviz ihtiyatlarını muhafaza etmek gibi görevler de merkez bankalarının görevleri
arasında sayılmaktadır.
Merkez bankacılığı alanındaki gelişmelerle birlikte, merkez bankası konumundaki
bankaların görevlerinde birtakım değişiklikler söz konusu olmuştur. Bu değişiklikleri
aşağıdaki noktalarda toplamak mümkündür:
- Enflasyon sorununun meydana getirdiği tahribatlar nedeniyle fiyat istikrarının
sağlanması para politikası amaçları arasında birinci sıraya yükselmiştir. Dolayısıyla fiyat
istikrarının sağlanması merkez bankasının birinci görevi hâline gelmiştir. Söz konusu görevin
etkin bir şekilde yerine getirilmesi, siyasal iktidarların bu konudaki kararlılığına bağlıdır.
- Kamu kesiminin doğrudan ya da dolaylı olarak finanse edilmesi, merkez
bankalarının görevleri arasında yer almamalıdır.
-Kamu iç borç yönetimi merkez bankasının ilgi alanı dışında kalmalıdır.
-Merkez bankası uygulayacağı para politikası ile ilgili olarak inisiyatif sahibi
olmalıdır.
-Merkez bankası diğer bankalarla ilgili bilgi toplama işlevini yürütürken fiilî
denetleme görevi ayrı bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmelidir.
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T.C. Merkez Bankasının üstlendiği görevler de merkez bankacılığı alanındaki
gelişmelere paralel bir görüntü sergilemektedir. T.C. Merkez Bankasının temel amacı fiyat
istikrarını sağlamaktır. Banka, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve
kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirler. Öte yandan fiyat istikrarını
sağlama hedefine paralel olmak koşulu ile, hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını
destekler.
Bankanın temel görev ve yetkilerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.
Temel Görevleri
- Açık piyasa işlemleri yapmak,
- Hükümetle birlikte Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirleri
almak ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejimini
belirlemek, Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesi için döviz ve
efektiflerin vadesiz ve vadeli alım ve satımı ile dövizlerin Türk lirası ile değişimi ve diğer
türev işlemlerini yapmak,
- Bankaların ve Bankaca uygun görülecek diğer mali kurumların yükümlülüklerini
esas alarak zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek,
- Reeskont ve avans işlemleri yapmak,
- Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek,
- Türk lirasının hacim ve tedavülünü düzenlemek, ödeme ve menkul kıymet transferi
ve mutabakat sistemleri kurmak, kurulmuş ve kurulacak sistemlerin kesintisiz işlemesini ve
denetimini sağlayacak düzenlemeleri yapmak, ödemeler için elektronik ortam da dahil olmak
üzere kullanılacak yöntemleri ve araçları belirlemek,
- Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici
tedbirleri almak,
- Mali piyasaları izlemek,
- Bankalardaki mevduatın vade ve türleri ile özel finans kurumlarındaki katılma
hesaplarının vadelerini belirlemektir.
Temel Yetkileri
- Türkiye’de banknot ihracı imtiyazı tek elden Banka’ya aittir.
- Banka, Hükümet’le birlikte enflasyon hedefini tespit eder, buna uyumlu olarak para
politikasını belirler. Banka, para politikasının uygulanmasında tek yetkili ve sorumludur.
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- Banka, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla bu kanunda belirtilen para politikası
araçlarını kullanmaya, uygun bulacağı diğer para politikası araçlarını da doğrudan belirlemeye
ve uygulamaya yetkilidir.
- Banka olağanüstü hâllerde ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kaynaklarının
ihtiyacı karşılamaması durumunda, belirleyeceği usul ve esaslara göre bu Fon’a avans
vermeye yetkilidir.
-Banka, nihai kredi merci olarak bankalara kredi verme işlerini yürütür.
-Banka, bankaların ödünç para verme işlemlerinde ve mevduat kabulünde
uygulayacakları faiz oranlarını. belirleyeceği usul ve esaslara göre bankalardan istemeye
yetkilidir.
-Banka, mali piyasaları izlemek amacıyla bankalar ve diğer mali kurumlardan ve
bunları düzenlemek ve denetlemekle görevli kurum ve kuruluşlardan gerekli bilgileri
istemeye ve istatistiki bilgi toplamaya yetkilidir.
Temel Danışmanlık Görevleri
-Banka, hükümetin mali ve ekonomik müşaviri, mali ajanı ve haznedarıdır.
-Bankanın hükümetle ilişkisi, Başbakan aracılığı ile sağlanır.
-Banka, finansal sistemle ilgili olarak istenilecek hususlarda Hükümet’e görüş verir.
-Banka, bankalar ve uygun göreceği diğer mali kurumlar hakkındaki görüşlerini ve
tespitlerini Başbakanlık ile bu kurum ve kuruluşları denetleme yetkisine sahip kuruluşlara
bildirebilir.
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Uygulamalar
1. Döviz talebinde meydana gelen değişme döviz kurunda nasıl bir etki yaratmaktadır?
2. Hangi kur sisteminde bir ülkenin ödemeler dengesi döviz kurları aracılığı ile
sağlanmaktadır?
3. Revalüasyon niçin yapılmaktadır?
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Uygulama Soruları
1. Döviz talebindeki değişme azalış yönünde ise döviz kurunda nasıl bir etki
yaratmaktadır?
2. Hangi kur sisteminden sonra esnek kur sistemi yaygınlaşmıştır?
3. Revalüasyon gibi bir para operasyonları hangi ülkelerde görülmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir ekonomide döviz piyasasına herhangi bir devlet müdahalesi olmadığında; döviz
kuru döviz arzı ile döviz talebinin kesiştiği noktada oluşmaktadır. Döviz arzında ve talebinde
meydana gelebilecek değişmeler döviz kurunun da değişmesine sebep olmaktadır. Döviz
talebinde meydana gelen değişme artış yönünde ise döviz kuru yükselmektedir. Döviz
talebindeki değişme azalış yönünde ise; döviz talep eğrisi sola kaymakta ve döviz kuru
düşmektedir.
Döviz kuru sistemleri iki tanedir; sabit kur sistemi ile esnek kur. Sabit kur sistemi,
bir ülke parasının diğer ülke paraları karşısında alacağı değerin hükümet tarafından
belirlendiği sistemdir. Bu sistemde döviz arz ve talep koşulları dikkate alınmaksızın döviz
kuru belirlenmekte ve belirlenirken sınırların dışına çıkılmamaktadır. Esnek kur sistemi, bir
ülke parasının diğer ülke paraları karşısındaki değerinin döviz arz ve talebine göre belirlendiği
sistemdir. Bu sistemde döviz kurları üzerinde herhangi bir hükümet müdahalesi
bulunmamaktadır.
Arbitraj döviz kurları arasında çıkan farktan yararlanma amacı ile yapılan bir alımsatım işlemidir. Farklı piyasalardaki kur farklarından yararlanarak kâr sağlama işlemidir.
Arbitraj işleminin yapılabilmesi için ülke paralarının kovertibl olması ve döviz girişçıkışlarına hükümetler tarafından kısıtlama getirilmemesi gerekmektedir.
Spekülasyon ise belirli bir piyasada farklı zamanlarda doğabilecek kur
farklılıklarından kâr sağlamaya yönelik bir döviz işlemidir. Döviz spekülasyonunun
arbitrajdan farkı spekülatörlerin geleceğe yönelik tahmin yaparak belirli bir risk
yüklenmeleridir.
Konvertibilite; bir ülke parasının döviz piyasasında diğer ülke paralarına serbestçe
dönüştürülebilmesidir. Konvertibilite dış ticaretteki borç ve alacakları denkleştirmesi, dış
ticareti ve mali ilişkileri geliştirmesi ve dünya ekonomisinin geliştirilmesine katkıda
bulunması nedeniyle önemli yararlar sağlamaktadır.
Devalüasyon bir ülke parasının dış değerinin yabancı paralar karşısında
düşürülmesidir. Revalüasyon bir ülke parasının değerini altına ve dövize göre yükselterek
yeniden ayarlamaktır.
Finansal kurumlar, finansal piyasalarda fon arz edenlerle fon talep edenler arasında
aracılık sağlayan kurumlardır. Merkez bankası iktisat politikası hedefleri doğrultusunda
para ve kredi hacminin ayarlanması, fiyat istikrarının sağlanması gibi işlevlere sahip
kurumdur. Merkez bankasının yerine getirmesi beklenen dört ana fonksiyonu vardır. Para
piyasalarında istikrarın sağlanması, Bankaların bankası olması, likitidenin son merci,
devletin bankacılığını yapması.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi esnek kur sisteminin faydaları arasında yer almamaktadır?
a) Ulusal paranın gerçek değerini yansıtması
b) Ani ve yüksek oranlı kur değişmelerine imkân vermesi
c) Ödemeler bilançosu denkliği
d) Bürokratik engelleri azaltması
e) Konjonktür dalgalanmalarına karşı koruması
2) Aşağıdakilerden hangisi bir ülke parasının konvertibl olma koşullarından biri
değildir?
a) Güçlü bir ekonomi
b) İhracat gelirleri yüksek
c) Dış ödemeler dengesi fazlası
d) Döviz rezervleri yüksek
e) Altın rezervleri yüksek
3) Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumlar arasında yer almamaktadır?
a) Merkez Bankası
b) Firmalar
c) Mevduat Bankaları
d) Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar
e) Kredi Kooperatifleri
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4) Aşağıdakilerden
almamaktadır?

hangisi

Merkez

Bankalarının

fonksiyonları

arasında

yer

a) Mali disiplini sağlamaması
b) Para piyasalarında istikrarın sağlanması
c) Bankaların bankası olarak hizmet görmesi
d) Likiditenin son kaynağı olarak görev yapması
e) Devletin bankacılığını yapması
5) “Bankanın hükümetle ilişkisi, Başbakan aracılığı ile sağlanır” ifadesi merkez
bankasının hangi işlevi ile ilgilidir?
a) Bağımlılığı
b) Bağımsızlığı
c) Temel Yetkileri
d) Temel Görevleri
e) Temel Danışmanlık
6) Döviz kurunda meydana gelen bir yükselme döviz arzında nasıl bir etki
göstermektedir?
a) Döviz arz eğrisi değişmemektedir
b) Döviz arz eğrisi sola kaymakta
c) Döviz arzı değişmemektedir
d) Döviz arzı düşmektedir
e) Döviz arzı yükselmektedir
7) Merkez bankasının hangi fonksiyonu, para ve kredi arzını, maliyetini ve elde
edilebilirliğini düzenlemektedir?
a) Bankaların bankası olarak hizmet görmesi,
b) Likiditenin son kaynağı olarak görev yapması
c) Para piyasalarında istikrarın sağlanması
d) Devletin bankacılığını yapması

178

e) Ulusal ekonomik hedeflerin başarılması
8) Merkez bankasının hangi fonksiyonu, devletin mali danışmanı niteliğindedir ve bazı
ülkelerde kamu borcunun yönetilmesinden sorumludur?
a) Bankaların bankası olarak hizmet görmesi
b) Likiditenin son kaynağı olarak görev yapması
c) Para piyasalarında istikrarın sağlanması
d) Devletin bankacılığını yapması
e) Ulusal ekonomik hedeflerin başarılması
9) Döviz kurunda meydana gelen bir yükselme döviz talebinde nasıl bir etki
göstermektedir?
a) Döviz talep eğrisi değişmemektedir
b) Döviz talep eğrisi sağa kaymakta
c) Döviz talebi değişmemektedir
d) Döviz talebi düşmektedir
e) Döviz talebi yükselmektedir
10) Merkez bankasının finansal sistemle ilgili olarak zorunlu karşılıklar ve umumi
disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemek hangi görev tanımına dahildir?
a) Bankalara kredi verme
b) Temel danışmanlık görevi
c) Faiz oranlarını. belirleme
d) Mali piyasaları izlemek
e) Temel Görevi

Cevaplar:
1) b, 2) c, 3) b, 4) a, 5) e, 6) e, 7) c, 8) d, 9) d, 10) e
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9. FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. bölüm 8. bölümdeki “8.2.1. Merkez Bankası” konusunun alt başlığıyla devam
etmektedir.
- Merkez Bankalarının Bağımsızlığı
- Bağımsızlığın Tanımı ve Temel Göstergeleri
- Bağımsızlığın Türleri
- Para Kurulu Sistemi
- Mevduat Bankaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Para politikası araçlarının fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda etkin bir şekilde
kullanımı neyi gerektirmektedir?
2. Siyasal iktidarların para otoritesi üzerindeki yetkilerinin kısıtlanması, neyi zorunlu
kılmaktadır?
3. Reel sektöre kaynak aktaran asli kuruluşlar hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Merkez
Bankasının
bağımsızlığının temel amacı,
hükümetlerin
para
politikasını, kısa vadeli
amaçları
uğruna
kullanmalarını
önlemek
olduğunun bilinmesi
Para kurulu ile Merkez
Bankası arasında önemli
farklılıkların incelenmesi.
Bankaların
söz
konusu
rollerini etkili bir şekilde
yerine
getirmesini
engelleyen bazı riskleri
olduğunun bilinmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Araştırarak

İnceleyerek

Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Yasal Bağımsızlık
 Fiilî Bağımsızlık
 Para Kurulu
 Monetizasyon
 Mali Disiplin
 Kredi Riski
 Likidite Riski
 Operasyonel Risk
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Giriş
Bu bölümde bir önceki bölümde ele alınan merkez bankasının bağımsızlığını ifade
eden yasal ve fiilî bağımsızlık ile ekonomik ve politik bağımsızlık incelenecektir. Ayrıca para
kurulu sistemi ile para kurulunun başlıca etkileri anlatılacaktır. Bölüm sonunda ise mevduat
bankaları ele alınacak konu başlıklarıdır.

185

9.1. Finansal Kurumlar (Devamı)
9.1.1.Merkez Bankası (Devamı)
9.1.1.1. Merkez Bankalarının Bağımsızlığı
Para politikası araçlarının fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda etkin bir şekilde
kullanımı, merkez bankalarının bağımsız bir konuma getirilmesi ile mümkündür. Ancak
uygulamada özellikle gelişmekte olan ekonomilerde sürekli artan ve kronik bir hâl alan
kamusal açıklar sorunu, merkez bankalarını bağımsız bir para politikası uygulamasını
sürdürmek imkânından mahrum kılmıştır. Bu durumdan kurtulmak için zaman zaman yasal
düzenlemelere gidilse de yeterli başarının elde edildiğini iddia etmek güçtür.
Para ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahip olan merkez bankalarının bağımsızlığı
sorunu aşağıdaki başlıklar altında açıklanabilir.
Bağımsızlığın Tanımı ve Temel Göstergeleri
Merkez Bankasının bağımsızlığı, para değerinin siyasal iktidarların kısa vadeli
çıkarları ve keyfi uygulamaları uğruna feda edilmemesinin teminat altına alınmasıdır. Yasal
düzeyde sağlanacak bu teminat, gerek siyasal iktidarlar gerekse merkez bankası
yöneticilerinin sorumlu kılınması ile birlikte anlamlılık kazanır. Uygulamada merkez
bankasının bağımsızlığı para politikalarındaki bağımsızlık şeklinde özetlenmektedir. Daha
açık bir ifade ile para politikasının belirlenmesi ve uygulama sürecinde kurumun serbest
hareket etme gücü bu hususta temel göstergedir.
Konunun daha ayrıntılı ve somut olarak ortaya konması açısından yapılan bir
çalışmada bağımsızlık göstergesi olarak dört değişken ele alınmıştır.
-Bankası başkan ve üyelerinin görev sürelerinin uzunluğu (değişim sıklığı)
-Para politikasının belirlenme süreci ve işleyişi
-Merkez bankasının öncelikli amaç ve/veya amaçlarının belirlenmesi
-Merkez bankasınca kamu kesimine açılan kredilerle ilgili sınırlamalar (hacim, vade
ve faiz oranı gibi)
Birinci değişkene göre merkez bankasının bağımsızlığı değerlendirilirken merkez
bankası başkanı ve üyelerinin görev süresinin uzunluğu ölçü olarak alınmaktadır. Buna göre,
8 yılın üstündeki bir görev süresi, bağımsızlık göstergesidir. Ayrıca başkan ve üyelerin hangi
merci tarafından atandığı ve azledildiği gibi hususlar da önemlidir. Merkez bankası
başkanının görev süresi siyasal iktidarın değişim süresine endekslendiğinde merkez bankası
kaynaklarına başvurmak kolaylaşmakta; başka bir deyişle, hükümetlerin keyfi harcamalarına
fon temin yolları açılmaktadır. Bu süreç merkez bankası başkanını etkileme yolu ile
gerçekleştirilmektedir. Bu nedenledir ki batılı gelişmiş ülkeler, sorunu önlemek için “başkanın
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azledilemeyeceği” ilkesinden hareketle, görev süresini uzun bir döneme yaymışlardır.
Örneğin, Almanya’da Bundesbank’ın başkanı ve yardımcısı ile “Direktorium” denilen
müdürler kurulunun üyeleri 8 yıl için seçilirler. Yine ABD’de Merkez Bankası başkanı 14 yıl
için seçilirken Fransa’da Banka Meclis üyeleri ve başkanı 6 yıl için seçilir.
İkinci değişkene göre, hem merkez bankasının para politikasını belirlemedeki rolü
hem de bütçenin işleyiş sürecindeki etkinliği ölçü olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede, para
politikasının bizzat merkez bankasınca belirlenmesi ve sorunların ortaya çıkması durumunda,
son sözün yine merkez bankasınca söylenebilmesi bağımsızlık açısından oldukça önemlidir.
Öte yandan hükümet bütçesinin işleyiş sürecinde merkez bankasının aktif bir şekilde rol
alması da, bu bağlamda değerlendirilmesi gereken diğer bir bağımsızlık göstergesidir.
Son yıllarda para politikalarının belirlenmesinde merkez bankalarının
bağımsızlıklarının artırılması uğraşıları, pek çok ülkede gözlenen bir gelişme olmuştur.
Örneğin, Şili ve Yeni Zelanda’da 1989 yılında, bu amaca yönelik yeni yasalar çıkarılmıştır.
Öte yandan birkaç Latin Amerika ülkesinin yanı sıra, Doğu Avrupa'da da bu konuda spesifik
çalışmalar sürdürülmüştür.
Üçüncü değişkene göre ise, fiyat istikrarının temel bir amaç olarak Merkez Bankasına
verilmesi ve hükümetin diğer amaçları ile bir uyuşmazlık çıkması hâlinde, yine son sözün
Merkez Bankasında olması, bağımsızlık ölçüsü olarak değerlendirilmektedir. Merkez
bankalarına fiyat istikrarı amacının öncelikli bir görev olarak verilmesi, sürdürülebilir
seviyede düşük oranlı ve istikrarlı bir enflasyon oranının tutturulmasında temel koşuldur.
Nitekim Cukierman, Webb ve Neyapti’nin çalışmasından hareketle 17 OECD ülkesini
kapsayıcı şekilde saptanan bağımsızlık indeksi, bu gerçeği açıkça ortaya koymuştur.
Kuşkusuz bu durumun nedeni, fiyat istikrarı görevinin doğal bir sonucu olarak bankanın
siyasi içerikli müdahalelerden arındırılmasıdır.
Son olarak merkez bankası tarafından sağlanan kredilerin kısılması ve merkez bankası
kaynaklarının hükümet gelirleri içerisindeki oransal öneminin azalması durumunda da
bağımsızlık derecesi artacaktır.
Merkez bankasının bağımsızlığının temel amacı, hükümetlerin para politikasını, kısa
vadeli amaçları uğruna kullanmalarını önlemektir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki bu
amacın gerçekleştirilmesi, merkez bankalarının siyasal iktidarlardan tamamen ayrı bir
uygulama içerisine girecekleri şeklinde algılanmamalıdır. Merkez bankacılığındaki
bağımsızlık olgusu açısından tam bağımsız konumda bulunan Alman Merkez Bankası
Bundesbank, en önemli örnek olarak gösterilmektedir. Almanya sahip olduğu bağımsız
Merkez Bankası sayesinde, yüksek ekonomik performansı ve düşük düzeylerde seyreden
enflasyon oranlarını yakalayabilmiştir.
Bağımsızlığın Türleri
Merkez bankasının bağımsızlığı konusunda başlıca iki tür sınıflandırma yapılmaktadır.
Bunlardan ilki, yasal ve fiilî bağımsızlık; ikincisi politik ve ekonomik bağımsızlıktır.
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- Yasal ve Fiilî Bağımsızlık
Yasal bağımsızlık, merkez bankasının gerek yönetim gerekse yürütme ile ilgili her
türlü eylemlerini politik baskılardan uzak tutmak amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin
gerçekleştirilmesi durumunu ifade eder. Söz konusu yasal düzenlemenin içeriğinde Merkez
Bankası başkanın atanması, görev süresinin belirlenmesi ve görevden alınması, para politikası
uygulamaları konusunda Merkez Bankasının hangi düzeyde sorumlu olacağı, hükümete
sağlanacak krediler için gerekli koşulların saptanması gibi konular yer almaktadır. Fiilî
bağımsızlık ise ekonomide yerleşik yapısal özellikler, kurumsallaşma düzeyi, başkan ve diğer
yöneticilerin bireysel yetenekleri, iktisadi ve siyasi konjonktüre tepkileri gibi faktörler
nedeniyle merkez bankasının yasal anlamda hükme bağlanmış görev ve yetkilerinin
uygulamadaki görünümünü ifade eder.
Yasal bağımsızlığın ve dolayısıyla fiilî bağımsızlığın etkin bir şekilde işlemesi,
ülkenin iktisadi ve siyasal istikrarına bağlıdır.
-Politik ve Ekonomik Bağımsızlık
Makroekonomik istikrarın sağlanması açısından hükümetlerin ve kamusal birimlerin
istikrarlı bir görüntü sergilemesi temel koşuldur. Birçok ülkenin verilerini analiz eden
çalışmaların bulguları bu görüşü doğrular niteliktedir.
Ekonomik performansın arttırılması amacıyla merkez bankalarının politik anlamda
bağımsız konuma getirilmesi, genel siyasal istikrarın sağlanmasına bağlıdır. Çünkü politik
bağımsızlık, merkez bankasının para politikası hedeflerini belirleme inisiyatifine sahip olması
hâlinde söz konusu olur. Siyasal istikrarsızlığın ya da belirsizlik ortamının bariz bir şekilde
gözlendiği dönemlerde, Merkez Bankasının para politikası hedeflerini politik baskılara maruz
kalmadan belirleme imkânı ortadan kalkar.
Ekonomik bağımsızlık, merkez bankasının belirlenen para politikası hedeflerine
ulaşmak için uygun araçları tercih etme imkânına sahip olmasıdır. Merkez bankalarına
ekonomik bağımsızlık imkânı verildiğinde ekonomik koşullara uygun para politikası
araçlarını uygulamak kolaylaşır.
Politik ve ekonomik bağımsızlık kavramı, amaç ve araç bağımsızlığı şeklinde de ifade
edilmektedir. Başka bir ifade ile bazı iktisatçılar politik bağımsızlık kavramı yerine, amaç
bağımsızlığını; ekonomik bağımsızlık kavramı yerine ise araç bağımsızlığı kavramını
kullanmayı tercih ederler.

9.1.1.2. Para Kurulu Sistemi
Merkez bankacılığında bağımsızlık sürecinin geliştirilmesi, siyasal iktidarların para
otoritesi üzerindeki yetkilerinin sınırlandırılması konusunu gündeme getirmektedir. Siyasal
iktidarların para otoritesi üzerindeki yetkilerinin kısıtlanması, para kurulu (currency board) ya
da bağımsız merkez bankası seçeneklerinden birinin tercihini zorunlu kılmaktadır.
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Merkez bankasına göre son derece basit bir kurum olan para kurulu, döviz rezervleri
karşılığında sabit kur üzerinden para arz eder. Para kurulu, siyasal iktidarların para arzı
üzerindeki yetkilerini tamamen ortadan kaldıracak şekilde çok sıkı tedbirler alır. Bu sistemde,
bütçe açıklarının monetizasyonu söz konusu değildir. Para kurulu açık piyasa işlemleri ve
reeskont kredisi gibi para politikası araçları ile parasal tabanı değiştirmek suretiyle, para”
politikası uygulamalarına girişemez. Gerek özel gerekse kamu kuruluşlarına (hazine ve
bankalar dâhil) kredi veremez. Parasal taban, sadece, banka sistemi ya da özel kesimin, ulusal
para taleplerini karşılamak için kurula sabit kurdan döviz sattığı durumlarda genişler; özel
sektörün, ödemeler dengesi açıklarını finanse etmek için, döviz satın aldığı durumlarda ise
azalır.
Para kurulu sistemi, ulusal paranın ABD doları gibi yabancı bir para (rezerv para) veya
birkaç ülkenin para biriminden teşekkül eden bir sepete sabit bir kur baz alınmak suretiyle
aleni ve yasal zorunluluğa dayalı olarak çevrilebilmesini sağlayan bir sistemdir.
Para kurulu uygulamaları küçük ve açık ekonomilerde ya da ekonomi yönetimine
güvenin tamamen yitirildiği durumlarda başarılı olabilmiştir. Bu noktada millî geliri, nüfus
miktarı ve dış ticaret hacmi gibi kıstasların göz önüne alınması durumunda, Türkiye’nin orta
büyüklükteki ekonomiler arasında yer aldığı gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Ayrıca,
unutmamak gerekir ki para kurulları belirli bir süreci içerisinde merkez bankalarına
dönüşmektedir. Dolayısı ile ü1kenin mevcut iktisadi, sosyal ve siyasal koşulları dikkate
alınarak para kurulu alternatifi yerine merkez bankasının gerçek anlamda bağımsızlaştırılması
konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması ve uygulamada yasalarla belirlenen kısıtlara
uyulması daha rasyonel bir davranış olacaktır.
Para kurulu ile Merkez Bankası arasında önemli farklılıklar vardır. Söz konusu
farklılıklar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
- Para kurulu döviz karşılığında para üretir. Dolayısıyla bu sistemin aktifleri döviz
varlıklarından, yükümlülükleri dolaşımdaki kâğıt para ve bankaların para kurulunda
bulundurduğu rezervlerin toplamından meydana gelir. Oysa merkez bankalarının aktif
kaleminde döviz varlıklarının yanı sıra, iç varlıklar da bulunur. Bilindiği gibi Merkez
Bankasının yurt içi varlıkları kamu kesimine ve bankalara sağlanan kredilerin toplamıdır. Para
kurulu döviz rezervlerinde değişikliklere bağlı olarak para arz eder.
-Para kurulunda sterilizasyon uygulamalarına gitme imkânı yoktur. Buna karşın
Merkez Bankası parasal tabanı, dış varlık ya da iç varlık satın almak suretiyle değiştirebilir.
Başka bir ifade ile Merkez Bankası, parasal tabanda dış varlıklarındaki hareketlilikten
kaynaklanan değişmeleri, iç varlıklarını değiştirmek suretiyle absorbe edebilir. Şöyle ki, dış
varlıklarda gözlenen bir artış parasal tabanın genişlemesine yol açtığında, açık piyasa
işlemleri uygulamaları ile iç varlıkların miktarında ters yönde değişiklik yapılmak suretiyle
parasal genişleme süreci sterilize edilebilir.
-Para kurulunda para arzındaki değişiklikler belirli kurallara dayandığından siyasal
iktidarların baskısı söz konusu değildir.
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- Para kurulu sisteminde kamu açıkları, borçlanma ya da vergileme yöntemleri ile
finanse edilir. Açıklar monetizasyon yöntemi ile finanse edilemez.
- Para kurulu döviz kuru hedefini göz ardı ederek enflasyon hedefi saptayamaz. Buna
karşın merkez bankaları alternatif para politikası stratejileri içerisinde önemli bir yere sahip
olan enflasyon hedeflemesi stratejisi çerçevesinde, ekonomik koşullara uygun bir enflasyon
hedefi benimseyerek kamuoyuna duyurabilirler.
- Bilindiği gibi bankalar, normal koşullarda yasal zorunluluk olarak munzam karşılık
yükümlülüklerini yerine getirirler. Söz konusu zorunluluk, para kurulu sisteminde daha
ihtiyari bir yapı sergiler. Özellikle Ortodoks para kurulu sisteminde döviz cinsinden serbest
rezervlerin saptanması bankaların inisiyatifine bağlıdır. Şayet bankalara munzam karşılık
yükümlülüğü getirilirse, banka mevduatı para kurulunun pasifleri kapsamına girer.
-Para kurulu, para politikasının temel araçları olan açık piyasa işlemleri ve reeskont
politikası gibi uygulamalar ile parasal tabanı etkileyemez.
-Merkez bankalarının aksine, para kurulu sisteminin geçerli olduğu ekonomilerde
parasal sistemi kontrol etme olanağı olmadığından, enflasyon aracılığı ile senyoraj geliri elde
edilemez.
Para kurulu sisteminin başlıca etkilerini açıklamak mümkündür.
Parasal İstikrar Üzerinde Etkiler
Para arzı artışının belirli kurallara bağlı olması ve siyasi kaygılardan kaynaklanan
müdahalelerin sınırlandırılması, aşırı parasal genişleme sorununu önler. Parasal genişlemenin
kontrol altına alınması ile birlikte, enflasyonist beklentiler olumlu yönde etkileneceği gibi,
fiyat istikrarının sağlanması da söz konusu olacaktır. Bu olumlu yönüne rağmen para kurulu
sisteminde para politikası araçlarını kullanma imkânı olmadığından iktisadi dalgalanmalara
müdahalede, bütçe politikaları ön plana çıkmaktadır. Ne var ki kamu harcamaları, vergiler ve
yatırım teşvikleri gibi bütçe politikasının temel araçlarını, kısa sürede değiştirmek oldukça
zordur. Çünkü demokratik sistemlerde, söz konusu politikaların uygulaması yasal
değişiklikler yapılmak suretiyle mümkündür. Ayrıca unutmamak gerekir ki bütçe politikası
uygulamalarının etkilerini, para politikasına kıyasla uzun bir zamansal gecikmeden sonra
gözlemlemek mümkündür.
Mali Disiplin Üzerindeki Etkiler
Kamu açıklarının emisyon yöntemi ile finanse edilmesi, para kurulu sisteminde söz
konusu değildir. Bu sistemde, senyoraj gelirlerinin sınırlandırılması, siyasetçilerin hareket
alanını daraltır. Ancak, konuya olumsuz bir bakış açısıyla yaklaşıldığında açıkça
görülmektedir ki para kurulu sisteminde ulusal paranın yabancı bir ülke parasına bağlanması,
söz konusu ülkeye senyoraj gelirlerinin transfer edilmesi anlamına gelmektedir. Her ne kadar
elde tutulan rezervlerin çeşitli aktiflere yönlendirilmesi neticesinde faiz getirisi sağlamak
mümkün olsa da kaybedilen senyoraj gelirinin büyüklüğü daha yüksek düzeylerdedir.
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Ödemeler Dengesi Sorunu
Para kurulu taraftarlarına göre sabit döviz kuru rejimi ödemeler dengesi sorunlarının
giderilmesine olumlu katkı sağlamaktadır. Para kurulu sistemini benimsemeyen iktisatçılar bu
görüşü paylaşmazlar. Çünkü sabit kur sisteminde ulusal para aşırı değer kazanmakta bu da
ulusal mal ve hizmet fiyatlarının yabancılar açısından pahalı hâle getirmekte ve ödemeler
dengesinde sorunlara yol açmaktadır. Para kurulu sistemini uygulayan ülke deneyimlerine
bakıldığında bu ülkelerdeki enflasyon oranlarını rezerv ülkedeki enflasyon oranlarına
yaklaştırmak uzun bir zaman sürecinden sonra olmuştur.
Finansal Krizlerin Tetiklenmesi
Para kurulu sisteminde merkez bankasının son ödeme merci olma fonksiyonu ortadan
kalkar. Bu durum özellikle likidite sıkışıklığının söz konusu olduğu dönemlerde büyük önem
arz eder. Bireylerin likidite taleplerinin zamanında karşılanmaması, tedirginlik ortamı
meydana getirerek ciddi finansal krizlere yol açabilir.

9.1.2. Mevduat Bankaları
Ticari bankalar, tasarruf bankaları ve kredi birlikleri gibi finansal kuruluşlar, mevduat
kabul ederek borçlanmak isteyenlerin taleplerine karşılık verirler. Mevduat kabul eden
finansal kurumlar, finansal kesimin reel kesime fon transfer etme işlevini yerine getirirler.
Bankalar, finansal sektörün en büyük kuruluşlarıdır. Finansal sektör varlıklarının çok
önemli bir bölümü bu kuruluşların elinde bulunmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle bankalar,
reel sektöre kaynak aktaran asli kuruluşlardır. Bankaların söz konusu rollerini etkili bir
şekilde yerine getirmesini engelleyen bazı riskler vardır.
Bankacılık Sektöründe Karşılaşılan Başlıca Riskler
Kredi Riski: Bankaların en önemli görevi, reel sektöre kredi sağlamak, diğer bir ifade
ile tasarrufların yatırımlara dönüşmesine aracılık etmektir. Tasarrufların yatırımlara
dönüşümünün temel göstergeleri olarak Kredi/Mevduat Oranı ve Kredi/GSYİH Oranı esas
alınabilir. Bu oranların düşme eğilimi göstermesi ekonomide durgunluğun baş göstermeye
başladığı anlamına gelir.
Söz konusu oranların artması, diğer bir ifade ile, kredi olanağının artması yararlı bir
gelişme olmasına karşın, önemle belirtmek gerekir ki kredi borçlarının bankalara zamanında
ödenmesi çarkın etkili bir şekilde işlemesi açısından gereklidir. Başka bir şekilde ifade etmek
gerekirse, olumlu ekonomik performansın sürdürülebilirliği açısından, sistemden çıkan kredi
miktarının yanı sıra, sisteme vadesinde gelen kredi miktarı da önemlidir. Sisteme geri
dönmeyen krediler bankacılık sektörünün iflasına yol açarak, ciddi ekonomik sorunların
ortaya çıkmasına neden olur.
Bankacılık literatüründe kredilerin geri dönmemesi durumu kredi riski kavramı ile
açıklanmaya çalışılır. Biraz daha geniş bir ifade ile, kredi riski, bankaların sağladığı kredi
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olanağından yararlanan kredi müşterisinin kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcunu kısmen
ya da tamamen ödeyememesi hâlidir. Kredilerin miktar olarak ve sektörel bazda
yoğunlaşması bankaların kredi riskinin artmasına yol açar. Miktar olarak belirli bir parasal
büyüklükteki kredilerin toplam krediler içerisindeki payının artması (kredi kullanımının
tabana yayılması) örneğin 500.000 TL’den büyük kredilerin toplam içerisindeki payının
artması öte yandan kredi kullanımından sınırlı sayıda sektörün yararlandırılması, kredilerin
geri dönmeme olasılığını arttırır.
Piyasa Riski: Finansal piyasalarda zaman zaman ortaya çıkan dalgalanma
eğilimlerinden ya da ani bir şoktan dolayı faiz oranı, döviz kuru ve menkul-gayrı menkul
fiyatlarında gözlenen değişikliklerin, bankaların bilanço içi bilanço dışı hesaplarda tutmuş
oldukları pozisyonları etkilemesi sonucu zarara maruz kalma olasılığı şeklinde tanımlanabilir.
Tanımdan açıkça anlaşılacağı üzere, piyasa riski kapsamında faiz riski, döviz riski ve
fiyat riski yer almaktadır.
Döviz riski: Bankaların döviz kuru değişikliğinden (döviz kuru dalgalanmalarından)
dolayı zarara uğrama olasılığı, kur riski kavramı ile ifade edilir. Kur riskinin boyutu açısından
en önemli faktör, bankaların döviz cinsinden ifade edilen varlık ve yükümlülüklerinin
miktarıdır. Döviz cinsinden ifade edilen varlık ya da yükümlülükler karşılaştırıldığında
bankaların açık pozisyonda (kısa pozisyon) ya da kapalı pozisyonda (uzun pozisyon) olması
söz konusu olabilir. Yabancı para cinsinden ifade edilen yükümlülüklerin (borçların), yabancı
para cinsinden ifade edilen varlıkları aşması hâlinde, açık pozisyondan, tersi durumda ise,
kapalı pozisyondan söz edilir. Bankaların açık pozisyonda olmaları, döviz cinsinden borçlu
olmaları anlamına gelir. Böyle bir durumda borçların ifade edildiği döviz kurunda bir artış
meydana geldiğinde bankanın ödemesi gereken meblağ kendiliğinden artacaktır. Kapalı
pozisyon durumunda ise, döviz kurunun artması bankanın alacaklarının değerinin artması
anlamına gelir. Bu durum olumsuz bir gelişme değildir. Ancak kurların düşmesi, alacakların
değerinin azalması anlamına geldiğinden dolayı, zarara maruz kalma olasılığı artacaktır.
Yukarıdaki açıklamalardan, döviz kurundaki artışın kapalı pozisyonda bulunan
bankalar açısından her zaman olumlu bir gelişme olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Döviz
kurunun istikrarlı bir seyir izlemesi, sistemin etkin bir şekilde işlemesi açısından oldukça
önemlidir.
Sabit döviz kuru uygulamasının tercih edildiği dönemlerde açık pozisyonda bulunan
bankalar ciddi bir risk ile karşı karşıyadırlar. Aslında kurların belirli bir düzeyde sabit
tutulmasının bankalar açısından yararlı olduğu söylenebilir. Çünkü kurların sabit ve
öngörülebilir olması hâlinde, dışarıdan (döviz cinsinden borçlanmak bankalar açısından cazip
bir seçenektir. Ancak ekonomik koşulların gereği olarak, sabit kur uygulamalarından
vazgeçildiğinde cari kur düzeyinde ortaya çıkacak sıçrama eğilimi bankaların döviz cinsinden
ifade edilen yükümlülüklerinin artmasına yol açar.
Fiyat riski: Bankaların hesaplarında tuttukları hisse senedi gibi finansal araçların
piyasa fiyatında meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle zarar uğrama olasılığıdır. Hisse
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senedi fiyatının düşmesi, elinde bu tür değerleri tutanların zarar etmesine yol açar. Fiyat riski,
hisse senedi fiyat riski kavramı ile de ifade edilebilir.
Likidite Riski: Bankalar, bireysel tasarrufları toplayarak borçlanmak isteyenlere borç
veren aracı kuruluşlardır. Ancak, bireysel tasarrufların tamamı borç olarak verilmez. Her
banka, mudilerin olası taleplerine göre belirli düzeyde likit olmak zorundadır. Diğer bir ifade
ile bankalar, nakit taleplerini karşılamak amacıyla kendilerine yatırılan fonların belirli bir
bölümünü nakit ve nakde çevrilebilir varlıklara yatırmak zorundadırlar. Öte yandan kredi
olarak verilen fonların vadesi, nakit talepleri gözetilerek belirlenmelidir. Amaç,
yükümlülükleri zamanında karşılamaktır. Banka
yükümlülüklerinin zamanında
karşılanamaması, likidite riski kavramı ile ifade edilir.
Operasyonel risk: Bankacılık sektöründe, sistemin iç işleyiş sürecinde gözlenen
aksaklıklar, personel ve yönetici hataları ya da dışsal nedenlerden kaynaklanan zarar olasılığı,
operasyonel risk kavramı ile ifade edilir.
Operasyonel riski tetikleyen nedenler aşağıdaki gibidir.
-Banka yöneticileri ve personelinin davranışlarına ilişkin olarak bankalarda değişik
kademelerde görev yapan bireylerin ihmalkâr ya da kötü niyetli davranışlarından ve deneyim
eksikliği gibi nedenlerden kaynaklanan zarar riski.
-Teknolojik alt yapıdan kaynaklanan sorunlar ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki
gelişmeler bankacılık hizmetlerine yansımıştır. Ancak modern gelişmelere adaptasyon
sürecinde meydana gelecek hatalar bankaların zarar etmesine yol açabilir. Öte yandan
teknolojik altyapının yetersizliği veya kullanılan teknolojinin eskimesi güvenlik sorununu
tetikleyebilir. Modern teknolojik gelişmeler ile sistemin zamanında güçlendirilmesi sonucu,
banka hesaplarına ilişkin enformasyona yetkili olmayan kişilerin ulaşması “gizlilik” ilkesini
zedeleyerek bankanın hem maddi açıdan zarar etmesine hem de itibar kaybına yol açabilir.
-Dış faktörler ile kimi zaman doğrudan sistemin işleyişinden kaynaklanmayan
nedenlerle de zarara uğrama olasılığı ortaya çıkabilir. Örneğin soygun, doğal afet, banka
varlıklarına yasal nedenlerle el konulması ve vergi politikalarında yapılan değişiklikler gibi
nedenler bankanın zarara uğramasına yol açabilir.
-Aşırı büyüme sonucu bankaların sürekli yeni şube açmaları, bankacılık hizmetlerine
ilişkin maliyetleri arttırarak karlılık oranlarını azaltabilir.
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Uygulamalar
1. Merkez bankası bağımsızlığı ne anlam ifade etmektedir?
2. Siyasal iktidarların para arzı üzerindeki yetkilerini tamamen ortadan kaldıracak
şekilde çok sıkı tedbirler alan kurum hangisidir?
3. Mevduat kabul eden finansal kurumlar hangi işlevi yerine getirirler?
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Uygulama Soruları
1. Merkez bankalarının bağımsızlık göstergesi nelerdir?
2. Hangi kurum döviz rezervleri karşılığında sabit kur üzerinden para arz etmektedir?
3. Bankacılık sektöründe karşılaşılan başlıca riskler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Merkez bankası bağımsızlığı para politikası araçlarının fiyat istikrarı hedefi
doğrultusunda etkin bir şekilde kullanımını ifade etmektedir. Ancak uygulamada özellikle
gelişmekte olan ekonomilerde sürekli artan ve kronik bir hâl alan kamusal açıklar sorunu,
merkez bankalarını bağımsız bir para politikası uygulamasını zorlaştırmaktadır. Para
politikasının belirlenmesi ve uygulama sürecinde kurumun serbest hareket etme gücü bu
hususta temel göstergedir
Bağımsızlık göstergesi olarak dört değişken söz konusudur. Birinci değişkene göre
merkez bankasının bağımsızlığı değerlendirilirken merkez bankası başkanı ve üyelerinin
görev süresinin uzunluğu ölçü olarak alınmaktadır İkinci değişkene göre, hem merkez
bankasının para politikasını belirlemedeki rolü hem de bütçenin işleyiş sürecindeki
etkinliği, ölçü olarak ele alınmaktadır. Üçüncü değişkene göre ise, fiyat istikrarının temel
bir amaç olarak merkez bankasına verilmesi ve hükümetin diğer amaçları ile bir uyuşmazlık
çıkması hâlinde, yine son sözün merkez bankasında olması. Dördüncü değişken, merkez
bankası tarafından sağlanan kredilerin kısılması ve merkez bankası kaynaklarının hükümet
gelirleri içerisindeki oransal öneminin azalması durumunda da, bağımsızlık derecesi
artacaktır.
Merkez bankasının bağımsızlık türleri iki tanedir. İlki, yasal ve fiilî bağımsızlık;
ikincisi politik ve ekonomik bağımsızlıktır. Yasal bağımsızlık, merkez bankasının gerek
yönetim gerekse yürütme ile ilgili her türlü eylemlerini politik baskılardan uzak tutmak
amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi durumunu ifade eder. Fiilî
bağımsızlık ise ekonomide yerleşik yapısal özellikler, kurumsallaşma düzeyi, başkan ve diğer
yöneticilerin bireysel yetenekleri, iktisadi ve siyasi konjonktüre tepkileri gibi faktörler
nedeniyle merkez bankasının yasal anlamda hükme bağlanmış görev ve yetkilerinin
uygulamadaki görünümünü ifade eder.
Politik bağımsızlık, merkez bankasının para politikası hedeflerini belirleme
inisiyatifine sahip olması hâlinde söz konusu olur. Ekonomik bağımsızlık, merkez
bankasının belirlenen para politikası hedeflerine ulaşmak için uygun araçları tercih etme
imkânına sahip olmasıdır.
Para kurulu, döviz rezervleri karşılığında sabit kur üzerinden para arz eder. Para
kurulu, siyasal iktidarların para arzı üzerindeki yetkilerini tamamen ortadan kaldıracak şekilde
çok sıkı tedbirler alır.
Mevduat bankaları, ticari bankalar, tasarruf bankaları ve kredi birlikleri gibi finansal
kuruluşlar mevduat kabul ederek borçlanmak isteyenlerin taleplerine karşılık verirler.
Mevduat kabul eden finansal kurumlar, finansal kesimin reel kesime fon transfer etme işlevini
yerine getirirler.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankalarının Bağımsızlığı tanımı arasında yer
almamaktadır?
a) Bankası başkan ve üyelerinin görev sürelerinin uzunluğu
b) Para politikasının belirlenme süreci ve işleyişi
c) Para politikasında söz sahibi olamama
d) Merkez bankasının öncelikli amaç ve/veya amaçlarının belirlenmesi
e) Merkez bankasınca kamu kesimine açılan kredilerle ilgili sınırlamalar
2) Merkez Bankasının belirlenen para politikası hedeflerine ulaşmak için uygun
araçları tercih etme imkânına sahip olması hangi bağımsızlık tanım içinde yer almaktadır?
a) Ekonomik bağımsızlık
b) Politik bağımsızlık
c) Yasal bağımsızlık
d) Fiili bağımsızlık
e) Apolitik bağımsızlık
3) Aşağıdakilerden hangisi döviz rezervleri karşılığında sabit kur üzerinden para arz
eder?
a) Finansal kiralama şirketleri
b) Mevduat kabul etmeyen bankalar
c) Mevduat bankaları
d) Merkez bankası
e) Para kurulu
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4) Aşağıdakilerden hangisi, Para Kurulu sisteminin başlıca etkileri arasında yer
almamaktadır?
a) Parasal istikrar üzerinde etkiler
b) Döviz talebi üzerinde etkiler
c) Mali disiplin üzerindeki etkiler
d) Ödemeler dengesi sorunu
e) Finansal krizlerin tetiklenmesi
5) Aşağıdakilerden hangisi, bankacılık sektöründe karşılaşılan başlıca riskler arasında
yer almamaktadır?
a) Kredi riski
b) Piyasa riski
c) Döviz riski
d) Müşteri riski
e) Likidite riski
6) Aşağıdakilerden hangi bağımsızlık türü Merkez Bankasının hükümete sağlanacak
krediler için gerekli koşulların saptanması gibi durumunu ifade etmektedir?
a) Araç bağımsızlığı
b) Amaç bağımsızlığı
c) Ekonomik bağımsızlık
d) Yasal bağımsızlık
e) Politik bağımsızlık
7) Fiili bağımsızlığın etkin bir şekilde işlemesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) İktisadi ve siyasal istikrara
b) Yasal bağımsızlığa
c) Araç bağımsızlığı
d) Amaç bağımsızlığı
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e) Politik bağımsızlık
8) Aşağıdakilerden hangi bağımsızlık kavramı, amaç bağımsızlığı şeklinde de ifade
edilmektedir?
a) Fiili bağımsızlık
b) Politik bağımsızlık
c) Araç bağımsızlığı
d) Amaç bağımsızlığı
e) Yasal bağımsızlık
9) Aşağıdakilerden hangi bağımsızlık kavramı, araç bağımsızlığı şeklinde de ifade
edilmektedir?
a) Araç bağımsızlığı
b) Fiili bağımsızlık
c) Ekonomik bağımsızlık
d) Yasal bağımsızlık
e) Politik bağımsızlık
10) Aşağıdakilerden hangisi sabit döviz kuru rejiminin ödemeler dengesi sorunlarının
giderilmesine olumlu katkı sağlamaktadır görüşünü savunmaktadır?
a) Merkez bankası
b) Para kurulu
c) Ticari bankalar
d) Tasarruf bankaları
e) Kredi birlikleri

Cevaplar:
1) c, 2) a, 3) e, 4) b, 5) d, 6) d, 7) a, 8) b, 9) c, 10) b
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10. FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR IV & PARA VE FİYAT
İSTİKRARSIZLIĞI I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. bölüm 9. bölümdeki “9.1. Finansal Kurumlar (Devamı)” konusunun alt başlığıyla
devam etmektedir.
- Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar
- Diğer Finansal Kuruluşlar
- Finans Piyasalarının Küreselleşmesi
- Para ve Enflasyon
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Mevduat kabul etmeyen finansal aracı kurumlar fonlarını nereden elde
etmektedirler?
2. Diğer finansal kuruluşlar hangileridir?
3. Bir ekonomide fiyat istikrarsızlığına yol açan nedenler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Kalkınma bankalarının kıt
kaynakların
verimli
yatırımlara yönlendirilmesini,
temel sanayi projelerinin
gerçekleştirilmesini sağlamak
amacıyla kurulur olduğunu
kavrayabilmek
Finansal
piyasaların
küreselleşmesinin
özellikle
1990’lardan sonra finansal
liberalizasyon politikalarının
uygulanması ile başladığının
anlaşılması
Enflasyon belirli bir zaman
döneminde ortalama mal ve
hizmet fiyatlarındaki sürekli
artış
eğilimidir
ve
istikrarsızlığı arttırıcı etkisinin
olabileceğini ortaya koymak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Araştırarak

İnceleyerek

Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Kalkınma Bankaları
 Yatırım Bankaları
 Leasing Şirketleri
 Faktoring
 Euro-Para
 Euro-Tahvil
 Enflasyon
 Deflasyon
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Giriş
Bu bölümde yatırım ve kalkınma bankalarını kapsayan mevduat kabul etmeyen
bankalar ile, sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kuruluşları, finansman şirketleri, tüketici
finansman şirketleri ile leasing-faktoring şirketlerini bünyesinde barındıran diğer finansal
kuruluşlar hakkında bilgi verilecektir. Para ve fiyat istikrarsızlığı da ele alınacak konu
başlıkları arasında yer almaktadır.
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10.1. Finansal Kurumlar (Devamı)
10.1.1. Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar
Mevduat kabul etmeyen finansal aracı kurumlar fonlarını mevduat dışı kaynaklardan
elde ederler. Bu kurumlar yatırım ve kalkınma bankalarıdır.
Yatırım bankaları, sermaye piyasası araçları kullanarak yatırım yapan, mevduat
kabul etmeyen gelirleri genelde alınan ücret ve komisyonlardan oluşan kurumlardır.
Yatırım bankaları aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir:
- Menkul kıymetlerin ikinci el piyasasında alım satımına aracılık etmek.
- Firmalara yatırım danışmanlığı hizmeti sağlamak.
- Firmalara birleşme ve devralmalarda danışmanlık hizmeti sağlamak.
- Kurumsal portföy yönetimi hizmeti sağlamak.
- Proje finansmanı sağlamak
- Finansal kiralama işlemlerinde bulunmak
Kalkınma bankaları, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde kıt kaynakların verimli
yatırımlara yönlendirilmesini, temel sanayi projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak
amacıyla kurulur. Kalkınma bankaları yatırım bankacılığı faaliyetlerinin yanı sıra öz
kaynakları ve idaresi kendilerine bırakılmış olan fon ve benzeri kaynakları kullanarak kredi
verme yetkisine sahip kurumlardır. Sermaye piyasalarının gelişmeye başladığı piyasalarda,
kalkınma bankalarının rolü azalır. Kalkınma bankaları, kamu sermayeli, özel sermayeli ve
yabancı sermayeli bankalar olarak üçe ayrılır. Kamu sermayeli kalkınma bankaları,
Eximbank, Türkiye Kalkınma Bankası ve İller Bankasıdır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası,
IMKB Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) ise özel sermayeli bankalardır.

10.1.2. Diğer Finansal Kuruluşlar
Bankalardan farklı işlevler yerine getirirler. Bu kuruluşlar aşağıdaki şekilde
özetlenebilir.
- Sigorta şirketleri: Bu kuruluşlar prim sistemine dayalı olarak çalışırlar. Sigorta
şirketleri, ölüm, hırsızlık, kaza ve yangın gibi olayların ortaya çıkması hâlinde, ilgili kişilere
önceden yapılan sözleşmeye bağlı olarak fon aktarırlar. Söz konusu fonların kaynağı,
sözleşme yapılan kişilerden alınan primlerdir. Sigorta şirketleri topladıkları primleri, menkul
varlıkların yanı sıra gayrı menkul varlıklara yatırarak getiri elde etmeye çalışırlar.
Sigortacılığın güçlenmesi, özel sektöre ilave yatırım fonlarının temin edilmesi
anlamına gelir. Sigorta şirketleri, kendilerine yatırılan primlerin bir bölümünü teminat ve
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teknik karşılıklar şeklinde ayırdıktan sonra geri kalan kısmı, gayrimenkul varlıkların yanı sıra
menkul varlıklara da yatırabilirler. Menkul kıymetlere yapılan yatırımlar, finansal piyasaların
gelişmesine katkı anlamına gelir.
Finansal piyasalarda tercih edilen menkul kıymetlerin uzun vadeli olması durumunda,
sigorta şirketleri uzun vadeli yatırım harcamalarına finans desteği sağlar. Bu anlamda, hayat
sigortalarının önemini vurgulamak gerekir. Hayat sigortası, önceden yapılan anlaşmaya uygun
olarak sigortalı kişiye belirli bir vadenin doldurulması durumunda, bir defaya mahsus toplu ya
da aylık ödemeyi taahhüt eden sistemdir. Sistemin belirli bir vadenin doldurulması kısıtına
dayalı olarak işlemesi, hayat sigortası uygulamasında uzun vadeli tahvillerin tercih edilmesini
kolaylaştırmaktadır. Uzun vadeli tahvillerin tercih edilmesi, sadece özel sektör yatırımlarına
katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kamu borçlanması içinde kolaylık sağlar. Çünkü özel
sektör birimlerinin yanı sıra kamu kesimi de borçlanma amacıyla tahvil ihraç edebilir.
-Sosyal Güvenlik Kuruluşları: Mensuplarına çalışma hayatında karşılaşılacak
hastalık, yaralanma ve ölüm gibi risklere karşı yardım ve emeklilik dönemlerinde ödeme
yapmak üzere teşkilatlanmış kuruluşlar sosyal güvenlik kuruluşları şeklinde nitelendirilir. Bu
kuruluşlara çalışanların hesabına işyeri sahipleri ve çalışanlar prim yatırırlar. Sosyal güvenlik
kuruluşları topladıkları primleri menkul ve gayrı menkul değerlere yatırım yaparak
değerlendirmeye çalışırlar.
-Finansman Şirketleri: Bu kuruluşların temel amacı finansal piyasalardan
borçlanmak isteyen kişilere fon temin etmektir. Finansal piyasalara borçlanma senedi arz
etmek suretiyle fon toplayıp, borçlanmak isteyen kuruluşların taleplerini karşılamaya çalışır.
Finansman şirketleri, tüketim harcamalarının yanı sıra, firmaların araç gereç alımı gibi
faaliyetlerine de finans desteği sağlarlar. Finansal kiralama (leasing) şirketleri, faktoring
şirketleri ve tüketici finansman şirketleri, tüketim ve yatırım harcamalarına finans desteği
veren başlıca kuruluşlardır.
Finansal kiralama (leasing) şirketleri: “Finansal kiralamada, doğrudan kredi verme
yerine; kredi kuruluşu müşterisine fon tesis etmekte, bu fon ile müşterinin istediği ve seçtiği
taşınır veya taşınmaz satın almakta, finansal kiralama konusu malın hukuki açıdan mülkiyeti
kredi kuruluşunda kalmakta, zilyetliği (kullanımı) ise müşteriye devredilmektedir. Müşteri
malın kullanımı karşılığında kredi kuruluşuna bir bedel (kira) ödemekte; süre sonunda mal ya
kredi kuruluşuna iade edilmekte veya müşteri tarafından satın alınmaktadır. Tanımda da
vurgulandığı gibi, leasing ile doğrudan kredi verilmemektedir. Dolayısıyla, bu yöntemden
yararlananların katlandıkları maliyetin “faiz” yerine “kira” şeklinde ifade edilmesi, katılım
bankaları (faizsiz bankacılık) açısından önemli bir gelişmedir.
Finansal kiralama yönteminin iktisadi hayata yaptığı katkılara baktığımızda;
- Finansal kiralama sözleşmeleri her türlü vergi resim ve harçtan muaftır.
- Finansal kiralama söz konusu malın hukuki açıdan mülkiyetinin kredi kuruluşunda
kalması, bu imkândan yararlananların üstlenecekleri teminat yükünü hafifletmektedir. Bu da
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küçük sermayeli firmalar açısından fon kolaylığı anlamına gelir. Söz konusu kuruluşlar bu
yöntem sayesinde araç ve gereç gereksinimlerini karşılayabilmektedirler.
- Finansal kiralama yönteminin yatırım malları finansmanında kullanılması yatırım
harcamalarının dolayısıyla üretimin artması anlamına gelmektedir.
Faktoring şirketleri: Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan
alacaklarını temellük etmek suretiyle tahsilini üstlenmek ve söz konusu alacaklara karşılık
peşin ödemelerde bulunarak finansman imkânı sağlamaktır. Faktoring yoluna başvuran firma,
henüz vadesi gelmemiş alacağının tahsil hakkını faktoring kuruluşuna devrederek fon temin
etmiş olur. Faktoring işlemleri, bankacılık sektörü dışında örgütlenen şirketler tarafından
yürütülebilir. Faktoring uygulaması özellikle, küçük firmalar açısından önemli bir finansman
kaynağıdır. Çünkü bu tür firmaların bankalardan, istedikleri zaman ve istedikleri miktarda
kredi kullanma olanakları yoktur. Bankalar, kredi verecekleri firmaların belirli bir bilanço
büyüklüğüne sahip olması koşulunu ileri sürerler.
Faktoring yönteminin bütün firmalar açısından ortaya çıkardığı avantajlar, diğer bir
ifade ile olumlu yönleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.
- Firmaların mal ve hizmet satışından doğan alacaklarını, kendi bünyeleri dışında
başka bir birime (faktoring şirketine) devretmeleri birçok açıdan maliyet avantajı sağlar: ilki,
alacak hakkının başka bir birime devri, bu alanda daha az eleman istihdam edilmesi sonucunu
doğurur. İkincisi, firma temel işi olan üretim alanında yoğunlaşıp uzmanlaşarak üretim
hacmini artırabilir. Üçüncüsü, alacakların vadesinden önce tahsil edilmesi nedeniyle firmalar,
elde ettikleri nakit avantajı sayesinde üretim girdilerini peşin alma şansı elde edeceklerdir.
Peşin alış durumunda, düşük fiyat ile girdi temini söz konusu olacaktır.
- Alacak tahsilatının bu alanda uzmanlaşmış finansman şirketleri tarafından
gerçekleştirilmesi, makro düzeyde kurumsallaşma anlamına gelir. Bu durum ekonominin
genelinde pozitif psikolojik bir ortamın ortaya çıkmasına ve dolayısıyla üretimdeki etkinliğin
artmasına yol açar. Alışveriş yaptıkları ulusal ya da yabancı firmaların mali durumu hakkında
gerekli enformasyona ulaşmak isteyen firmalar bu amaçla yapacakları masraflardan, faktoring
şirketleri sayesinde kurtulmaktadırlar.
Tüketici Finansman Şirketleri: Bu tür şirketler tüketim harcamalarını finanse etmek
amacıyla örgütlenmişlerdir. Tüketim harcamalarını (mal ve hizmet satın alımı) kredi
kullanarak gerçekleştirmek isteyen kişiler belirli bir faiz maliyetine katlanmak suretiyle bu
şirketlerden destek alabilirler. Bir ekonomide kredi olanağının sağlanması, talebin artması
dolayısıyla genişleme eğilimlerinin ortaya çıkması anlamına gelmektedir.

10.2. Finansal Piyasaların Küreselleşmesi
Finansal piyasaların uluslararasılaşması özellikle 1990’lardan sonra, bilgisayar ve
iletişim teknolojilerindeki yenilikler ve finansal liberalizasyon politikalarının uygulanmaya
başlanmasıyla birlikte görülen bir gelişmedir. Artık şirketler kaynağa ihtiyaç duydukları
zaman kolayca yurt dışında kaynak arayabiliyor ya da yabancı şirketler yurt içinde yatırım
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yapabiliyor. Bilgisayarlar ve internet sayesinde yatırımcılar günün her saatinde dünyanın
birçok ülkesinde yatırım yapabiliyor.
Uluslararası finansal piyasalardan bahsederken bunları genel anlamda iki başlık
altında ele alabiliriz.
- Euro-Para Piyasaları
- Euro-Tahvil Piyasaları

10.2.1. Euro-Para Piyasaları
Euro-para, kendi ülkesi dışındaki bankalarda bulunan paralardır. En önemlisi Amerika
dışındaki bankalarda bulunan Amerikan doları cinsinden mevduatları ifade eden eurodolardır. Her ne kadar bu terim başlangıçta sadece Avrupa’daki dolarlar için kullanılmış olsa
da, daha sonra, ulusal kendi millî sınırları dışında işlem gören diğer paralar da euro-para
olarak adlandırılmıştır. Euro-para piyasası, işlemlerin telefon, faks veya internetle yapıldığı
tezgâh üstü piyasalara örnektir. En önemli euro-para piyasaları Londra ve New York’ta
bulunur. Londra euro-para piyasasında bankalar arası piyasada geçerli olan faiz oranına
LIBOR denir.
Euro-dolar nasıl ortaya çıktığına bakıldığında II. Dünya Savaşı’ndan sonra doların
uluslararası ekonomik ilişkilerde önemli bir rol oynamaya başlaması sonucunda euro-dolar
piyasası gelişmeye başlamıştır. Avrupa’daki birçok ülkenin dolar rezervlerini artırmaya
başlaması, II. Dünya Savaşı sonrasında Amerikan ekonomik yardımları kanalıyla Avrupa’ya
büyük miktarda dolar girişi olması, çok uluslu Amerikan şirketlerinin Amerika dışındaki
yatırımlarını artırması, Amerika’da faiz oranlarına üst sınır konulduğu için yatırımcıların
yatırımlarını Amerika dışında değerlendirmek istemeleri euro-dolar piyasasının ortaya
çıkışına sebep olmuştur. Euro-para piyasalarının sağladığı bazı avantajlar nedeniyle Amerika
dışında işlem gören dolar hacmi büyük boyutlara ulaştı. Bu avantajlar arasında, eurodolarların faiz oranının daha düşük olması, bu piyasalarda daha az regülasyon (düzenleme)
olması, bu piyasada elde edilen kazançlardan stopaj vergisi kesilmemesidir. Bu avantajları
nedeniyle çok uluslu şirketler euro-para piyasalarında işlem yapmayı tercih etmektedir.

10.2.2. Euro-Tahvil Piyasası
Euro-tahvil piyasaları, kendi ülkeleri dışında çıkarılan tahvillerin alım satımının
yapıldığı piyasadır. Euro-tahviller belirlendiği para birimini kullanmayan ülkelerde satılır.
Örneğin, Londra’da satılan bir tahvilin Amerikan doları cinsinden olması, bu tahvilin eurotahvil olması demektir. Euro-tahvilleri yabancı tahviller ile karıştırmamak gerekir. Yabancı
tahviller belirlendiği para birimini kullanan ülkede çıkarılan tahvildir. Örneğin: Alman
otomobil üreticisi Porsche, Amerika’da dolar cinsinden bir tahvil satarsa bu yabancı tahvildir.
Euro-tahvil piyasaları, şirket veya devletlerin yurt dışından kaynak sağlamalarını
kolaylaştırması bakımından önemlidir. Euro-tahvil piyasasının bu piyasada işlem
gerçekleştirenlere sağladığı bazı avantajlar vardır. Bunlar: euro-tahvil piyasasının katı
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düzenlemelere tabi olmaması dolayısıyla esneklik ve serbestlik getirmesi, ulusal kontrollerden
kaçınmak amacıyla gizlilik ilkesinin uygulanması, bu tahvillerden elde edilen faiz gelirinin
stopaj vergisine tabi olmamasıdır.
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10.3. Para ve Fiyat İstikrarsızlığı
Bir ekonomide mal ve hizmetlerin fiyatları değişme eğilimi içindedir. Bu durum mal
ve hizmetlerin ağırlıklı ortalaması olan fiyatlar genel düzeyi için de geçerlidir. Fiyatlar genel
düzeyindeki değişmeler genel olarak artışlar şeklinde olurken azalış yönündeki eğilimler daha
seyrek görülen bir durumdur. Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış enflasyon olarak
adlandırılırken fiyatlar genel düzeyindeki sürekli azalmalar deflasyon olarak
adlandırılmaktadır. Ekonomilerdeki fiyatlar genel düzeyindeki değişmelerden kaynaklanan
istikrarsızlık ile ilgili hâkim olan özellik, deflasyon değil enflasyondur.

10.3.1. Para ve Enflasyon
Enflasyon belirli bir zaman döneminde ortalama mal ve hizmet fiyatlarındaki sürekli
artış eğilimidir. Dolayısıyla enflasyon, ekonomi politikası amaçlarından biri olan fiyat
istikrarının bozulma nedenlerinden biridir. Enflasyon yaşandığı ekonomilerde paranın satın
alma gücünün düşmesi anlamına gelmektedir.
Fiyatlar genel düzeyinin artması için ya toplam talep artmalı ya toplam arz azalmalı ya
da iki durumun bir birleşimi gerçekleşmelidir. Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışların
nedenlerine bakarken “Neden sürekli olarak toplam arz azalır ya da neden toplam talep artar?
Bu azalış ve artışlar sürekli olabilir mi?” sorularına cevap bulmaya çalışılmaktadır. Öncelikle
toplam arz cephesi açısından değerlendirme yapıldığında örneğin kuraklık, deprem, enerji
kısıtlamaları, petrol fiyatlarındaki artış gibi üretim düzeyini azaltıcı arz şokları toplam arz
eğrisinin sola kaymasına fiyatlarda bir artışa neden olur. Ancak yaşanan bu arz şokları sürekli
yaşanmamaktadır. Bu yüzden olumsuz arz şokları fiyatlar genel düzeyini arttırır, ancak
fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışın arkasındaki temel neden olarak görülemez.
Bu durumda eğer bir ekonomide enflasyon yaşanıyor ise bunun ana nedeni toplam
talebin sürekli olarak toplam arzdan fazla oluşudur. Toplam arz ve toplam talep arasında
fiyatları bu şekilde değiştirebilecek olası gelişmeler aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.
Kamu harcamalarının kamu gelirlerinden fazla olması: Kamu harcamalarının
artması, buna karşın vergi gelirlerinin azalması ya da vergi gelirleri azalmasa bile kamu
harcamalarını telafi edecek düzeyde artmaması, toplam talebin artmasına ve fiyatlarda bir
artışa neden olacaktır. Ancak kamu açığının fiyatlar genel düzeyinde sürekli artışa yol
açabilmesi için, bu açığın para basılarak finanse edilmesi gerekmektedir.
Kamu açıkları, iç ve dış borçlanmalar yoluyla da finanse edilebilir ancak bir ülkenin
sürekli olarak borçlanmasının da bir sınırı vardır. Sürekli kamu açığı olan ve yüksek
enflasyona sahip ülkenin bu açığını sürekli olarak borçlarla kapatması zor bir durumdur. Bu
durumda devletin kamu açıklarını azaltıcı önlemler alması ya da borcunu para basarak finanse
etmesi gerekecektir. Yani sürekli enflasyonun ortaya çıkması için, devletin toplam talebi
sürekli olarak artırması ve bunu da ancak parasal genişlemeyle karşılaması gerekecektir.
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Kamu kesimi açığı dışında sisteme çıkan paranın toplam talep üzerindeki etkisi:
Parasal genişleme ile bankalara daha fazla kredi verme olanağı sunulduğu varsayıldığında; bu
olanağın bankalarca kullanılması kredi arzının artması iç talepte bir artışa yol açacaktır. İkinci
olarak parasal genişleme yerli paranın değer kaybetmesine ve ihracatın artmasına yol açar. Bu
da toplam talebin artmasına neden olur. Toplam talep parasal genişlemeden etkilenmektedir.
Toplam talebin artmasına yol açan yukarıda belirtilen nedenlerin sürekli ve yüksek
enflasyona yol açabilmesi için sürekli parasal bir genişlemenin olması gerekmektedir.
Keynesyen iktisatçılara göre kısa dönemde enflasyona yol açan birkaç parasal olmayan faktör
de mevcuttur. Monetarist görüşe göre ise enflasyonun nedeni para arzındaki yüksek artış
oranıdır. Kısa dönemde, Keynesyen iktisatçılar ve Monetarist iktisatçılar enflasyonun
kaynağının para arzındaki yüksek artış olması noktasında birleşmeseler de uzun dönemde
yaşanan sürekli enflasyonun üzerinde para arzındaki sürekli artışın rolünü kabul ederler.
Parasal Genişlemenin Nedenleri
Merkez bankasının para politikası önlemleri reel ve nominal değişkenleri, parasal
aktarım mekanizması olarak bilinen bir çok kanal aracılığıyla etkileyebilmektedir. Uzun
dönemde para politikası uygulamalarıyla enflasyon ve döviz kuru gibi nominal değişkenler
etkilenebilmekte iken istihdam ve gayrisafi millî hasıla gibi reel değişkenlerin büyüme oran›
ya da ortalama düzeyleri arttırılamamaktadır. Fakat kısa dönemde para politikası hem reel
hem de nominal değişkenler üzerinde bir etkiye sahiptir. Fakat ekonomide tahmin edilemeyen
şoklar ve mevcut belirsizliklerle birlikte karmaşık parasal aktarım mekanizmaları (değişken
gecikmeler ve farklı aktarım mekanizmalarının ekonomiyi etkileme gücünden kaynaklanan)
para politikası aracılığıyla ince ayar yapılmasını güçleştirmektedir. Ayrıca, istikrarsız ve
yüksek bir enflasyona yol açan para politikası uygulamaları, piyasa ekonomisinin etkinliğinin
azalmasına yol açmaktadır.
Uzun süre devam eden bir enflasyonun ortaya çıkabilmesi için sürekli bir parasal
genişlemenin olması gereğini vurguladıktan sonra para otoritesinin neden sürekli parasal
genişlemeye gittiğini de tartışmak gerekmektedir.
Ekonomik Canlanma ile İstihdamı Arttırma İsteği ve Enflasyon
Para arzının artmasıyla başlangıçta artan karlarla birlikte ekonomik canlanma ve
istihdam artışı, enflasyon artışı ile gerçekleşir. Ancak bu olumlu etkiler, kısa süre sonra yerini
süreklilik kazanan yüksek enflasyona bırakır ve büyüme üzerindeki olumlu etki kaybolarak
olumsuz etkiler ortaya çıkmaya başlar.
Genişlemeci politikalar uzun dönemde enflasyona yol açmaktadır. Çünkü ücretler ve
fiyatlar ileriye dönük enflasyon beklentilerine göre şekillenmektedir. Ekonomik canlanmayı
hedefleyen bir para politikasıyla ekonomik birimlerin beklentilerinin değişmeyeceği
varsayılarak enflasyon arttırılmadan üretimin arttırılacağı ve işsizliğin azaltılacağı görüşü
tartışılmaktadır. Bu tip genişlemeci politikaları uygulayanlar, ekonomik birimlerin
beklentilerini veri (bekleyişlerin sabit olduğu) kabul etmekte (işçilerin ücret ve firmaların
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fiyatlarında, dolayısıyla da enflasyonda artış olmayacağını varsayarak) ve zaman tutarsızlığı
sorununu göz ardı etmektedir.
Zaman tutarsızlığı sorununun ortaya çıkma sebebi, ücretlerin ve fiyatların belirlenmesi
sürecinde, gelecekte izlenecek para politikası ile ilgili bekleyişlerin belirleyici rol
oynamasıdır. Ekonomik birimlerin bekleyişleri sabitken para politikası kararlarını verenler
beklenenden daha fazla genişlemeci bir para politikası izleyerek ekonomiyi
canlandırabileceklerini ve dolayısıyla işsizliği düşürebileceklerini düşünerek beklenenden
daha yüksek genişlemeci politikalar izleme eğilimi sergilerler. Ancak işçiler ve firmalar ücret
ve fiyatlarla ilgili kararlarını izlenecek politika konusundaki bekleyişlerine dayandırdıkları
için, karar alıcıların genişlemeci para politikası izleme eğiliminde olduklarının farkına varırlar
ve enflasyonla ilgili beklentilerini arttırırlar. Sonuçta ise ücretler ve fiyatlar yükselir.
Zaman tutarsızlığı probleminin genel sonucunu şu şekilde ifade etmek mümkündür.
Para politikası kararlarını alanların firmaları ve işçileri sürekli şaşırtması mümkün değildir.
Dolayısıyla bu tür genişlemeci para politikaları ortalama anlamda daha yüksek üretim düzeyi
yaratmaz ama daha yüksek bir enflasyona yol açar. Başka bir deyişle, akılcı davranan
ekonomik birimler üretim artışlarını hedef alan bir merkez bankasının gelecekteki
politikasının genişlemeci olacağını öngörerek ücret ve fiyatlarda artış yaparak enflasyon
beklentisine neden olurlar. Sonuçta üretim artışı sağlanmadan yüksek bir enflasyon düzeyinde
denge sağlanmış olur. Bu bağlamda genişlemeci politikalar uzun dönemde ekonomik
büyümeyi değil enflasyonu arttırmaktadır.
Bütçe Açıkları ve Enflasyon
Yüksek enflasyon oranlarının altında yatan temel nedeni, ekonomiyi canlandırma ve
yüksek istihdam hedefiyle bağdaştırmak yeterli olmayacaktır. Çünkü çok yüksek enflasyon
oranlarına düşük oranda büyüme gerçekleştirebilmek için katlanılması ve bir de bu
büyümenin kalıcılığının şüpheli olması nedeniyle başka bir neden daha aranması
gerekmektedir. Bu neden bütçe açıklarının sürekli olarak para arı artışıyla kapatılmasıdır.
Devlet bütçe
enflasyonist etkileri
açıklarının para arzı
ederse ve bu açık
açabilecektir.

açıklarını vergileri arttırarak veya borçlanarak kapattığında bunun
olmayacak, sürekli enflasyon oranlarının yaşanabilmesi için bütçe
artışı ile finanse edilmesi gerekecektir. Bütçe açıkları sürekli devam
sürekli para arzı artışı ile finanse edilirse yüksek enflasyona yol

Bu durumu en açık şekliyle hiperenflasyonların yaşandığı ortamlarda görmek
mümkündür. Tarihte bazı ülkelerin yaşadığı hiperenflasyonlarda paranın rolü son derece
nettir. Bunun en tipik örneği, Birinci Dünya Savaşı sonunda yaşanan ve fiyatların ortalama
olarak ayda %300 civarında arttığı Alman hiperenflasyonudur. Hiperenflasyonların birtakım
ortak özellikleri vardır: Öncelikle bu tür enflasyonların temel şartı kâğıt para rejimidir. Çünkü
bu rejimde para miktarının hiperenflasyona yol açacak şekilde arttırılması teknik olarak
mümkündür. Ayrıca hiperenflasyon ortamlarında son derece yüksek bütçe açıkları vardır ve
bu açıklar muazzam ölçüde para basılarak kapatılmak zorunda olmuştur.

213

Bu tür enflasyonların ortaya çıkmasına neden olan yüksek bütçe açıklarının, savaşlar,
darbeler ve iç savaşlarla ilgili olduğu görülmektedir. Örneğin Alman hiperenflasyonunun
yaşanmasının altında, yüksek tutardaki savaş tazminatlarının ödenmesi sorunuyla başlayan ve
devasa boyutlara ulaşan bütçe açıklarının muazzam ölçüde para basılarak kapatılması
yatmaktadır. Böylesi dışsal şokların yarattığı devasa bütçe açıklarının kapatılmasında devlet,
bunları içerden ve dışarıdan borçlanarak para arzını arttırmadan finanse etmeye çalışabilir.
Eğer açık geçici olsa enflasyon kontrol altında tutulabilir. Ancak bütçe açığı devam ettikçe ve
borç stoku arttıkça geri ödenmeme riski veya enflasyon riski gibi olumsuz koşulların ortaya
çıkabileceği korkusu, bu açıkları finanse edenlerin isteksiz olmaya başlamalarına yol açar. Bu
şekilde diğer finansman kaynakları kuruduğunda, hükümet açığı para basarak finanse etme
yolunu seçmek zorunda kalacaktır.
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Uygulamalar
- Fonlarını mevduat dışı kaynaklardan elde eden kurum hangisidir?
- Uluslararası finansal piyasalarda kaç türlü piyasa bulunmaktadır?
- Bir ekonomide enflasyon neden kaynaklanmaktadır?
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Uygulama Soruları
1. Mevduat kabul etmeyen bankalar hangi alanda faaliyet göstermektedir?
2. Kendi ülkesi dışındaki bankalarda bulunan paraların bulunduğu piyasalara ne ad
verilmektedir?
3. Bir ekonomide arz şokları enflasyona neden olur mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Diğer finansal kuruluşlar, bankalardan farklı işlevler yerine getirirler. Sigorta
şirketleri, ölüm, hırsızlık, kaza ve yangın gibi olayların ortaya çıkması hâlinde, ilgili kişilere
önceden yapılan sözleşmeye bağlı olarak fon aktarırlar. Mensuplarına çalışma hayatında
karşılaşılacak hastalık, yaralanma ve ölüm gibi risklere karşı yardım ve emeklilik
dönemlerinde ödeme yapmak üzere teşkilatlanmış kuruluşlar sosyal güvenlik kuruluşları
şeklinde nitelendirilir. Finansal kiralamada, doğrudan kredi verme yerine; kredi kuruluşu
müşterisine fon tesis etmekte, bu fon ile müşterinin istediği ve seçtiği taşınır veya taşınmaz
satın almakta, finansal kiralama konusu malın hukuki açıdan mülkiyeti kredi kuruluşunda
kalmakta, zilyetliği (kullanımı) ise müşteriye devredilmektedir. Faktoring, firmaların mal ve
hizmet satışlarından doğan alacaklarını temellük etmek suretiyle tahsilini üstlenmek ve söz
konusu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansman imkânı sağlamaktır.
Tüketici finansman şirketleri tüketim harcamalarını finanse etmek amacıyla
örgütlenmişlerdir.
Finansal piyasaların küreselleşmesi ile ya da yabancı şirketler yurt içinde yatırım
yapabiliyor. Bilgisayarlar ve internet sayesinde yatırımcılar günün her saatinde dünyanın
birçok ülkesinde yatırım yapabilmektedir. Bunları genel anlamda iki başlık altında ele
alabilmektedir; euro-para piyasaları, euro-tahvil piyasaları.
Euro-para, kendi ülkesi dışındaki bankalarda bulunan paralardır. Euro-para piyasası,
işlemlerin telefon, faks veya internetle yapıldığı tezgah üstü piyasalara örnektir. Euro-tahvil
piyasaları, kendi ülkeleri dışında çıkarılan tahvillerin alım satımının yapıldığı piyasadır. Eurotahvil piyasaları, şirket veya devletlerin yurt dışından kaynak sağlamalarını kolaylaştırması
bakımından önemlidir.
Enflasyon belirli bir zaman döneminde ortalama mal ve hizmet fiyatlarındaki sürekli
artış eğilimidir. Enflasyon yaşandığı ekonomilerde paranın satın alma gücünün düşmesi
anlamına gelmektedir. Bunun ana nedeni toplam talebin sürekli olarak toplam arzdan fazla
oluşudur.
Kamu harcamalarının kamu gelirlerinden fazla olması: Kamu harcamalarının
artması, buna karşın vergi gelirlerinin azalması ya da vergi gelirleri azalmasa bile kamu
harcamalarını telafi edecek düzeyde artmaması, toplam talebin artmasına ve fiyatlarda bir
artışa neden olacaktır
Sisteme çıkan paranın toplam talep üzerindeki etkisi: Parasal genişleme ile
bankalara daha fazla kredi verme olanağı sunulduğu varsayıldığında; bu olanağın bankalarca
kullanılması kredi arzının artması iç talepte bir artışa yol açacaktır. Parasal genişleme yerli
paranın değer kaybetmesine ve ihracatın artmasına yol açar. Bu da toplam talebin artmasına
neden olur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Yatırım bankalarının faaliyet alanlarından biri değildir?
a) Menkul kıymetlerin ikinci el piyasasında alım satımına aracılık etmek
b) Firmalara yatırım danışmanlığı hizmeti sağlamak
c) Firmalara birleşme ve devralmalarda danışmanlık hizmeti sağlamak
d) Proje finansmanı sağlamamak
e) Finansal kiralama işlemlerinde bulunmak
2) Euro-para piyasasında bankalar arası piyasada geçerli olan faiz oranına ne ad
verilmektedir?
a) Libor
b) Tahvil
c) Hisse senedi
d) Repo
e) Fon
3) Finansal piyasalara borçlanma senedi arz etmek suretiyle fon toplayıp borçlanmak
isteyen kuruluşların taleplerini karşılamaya çalışan kurumlara ne ad verilmektedir?
a) Sosyal Güvenlik Kuruluşları
b) Sigorta Şirketleri
c) Finansman Şirketleri
d) Finansal kiralama (leasing) şirketleri
e) Faktoring şirketleri
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4) Aşağıdakilerden
almamaktadır?

hangisi

euro-dolar

piyasasının

avantajlar

arasında

yer

a) Faiz oranı düşük
b) Faiz oranı yüksek
c) Stopaj vergisi yok
d) Çok uluslu şirketlerin faaliyeti
e) Az regülasyon (düzenleme)
5) Hangi uygulama bankalara daha fazla kredi verme olanağı sunmakta ve enflasyona
neden olmaktadır?
a) Reeskont oranlarını yükseltme
b) Zorunlu karşılık oranlarını yükseltme
c) Zorunlu karşılık oranlarını düşürme
d) Parasal sıkılaştırma
e) Parasal genişleme
6) Aşağıdakilerden hangisi malın hukuki açıdan mülkiyetinin kredi kuruluşunda
kalması sonucunda bu imkandan yararlananların üstlenecekleri teminat yükünü
hafifletmektedir?
a) Finansal kiralama şirketleri
b) Tüketici finansman şirketleri
c) Finansman şirketleri
d) Sosyal güvenlik kuruluşları
e) Faktoring şirketleri
7) Tüketim harcamalarını(mal ve hizmet satın alımı) kredi kullanarak gerçekleştirmek
isteyen kişiler belirli bir faiz maliyetine katlanmak suretiyle aşağıdaki hangi şirketlerden
destek almaktadırlar?
a) Finansal kiralama şirketleri
b) Tüketici finansman şirketleri
c) Finansman şirketleri
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d) Sosyal güvenlik kuruluşları
e) Faktoring şirketleri
8) Aşağıdakilerden hangisi şirket veya devletlerin yurt dışından kaynak sağlamalarını
kolaylaştırmaktadır?
a) Para piyasaları
b) Döviz piyasaları
c) Finansal piyasalar
d) Euro-para piyasaları
e) Euro-tahvil piyasaları
9) Hangi dönemde para politikası hem reel hem de nominal değişkenler üzerinde bir
etkiye sahiptir?
a) Çok kısa dönem
b) Kısa dönem
c) Uzun dönem
d) Piyasa dönemi
e) Çok uzun dönem
10) Aşağıdakilerden hangi sorununun ortaya çıkma sebebi, ücretlerin ve fiyatların
belirlenmesi sürecinde, gelecekte izlenecek para politikası ile ilgili bekleyişlerde belirleyici
rol oynamaktadır?
a) Enflasyon artışı
b) Para arzındaki artış
c) Kamu açıkları
d) Zaman tutarsızlığı
e) İşsizlik artışı

Cevaplar:
1) d, 2) a, 3) c, 4) b, 5) e,6) a, 7) b, 8) e, 9) b, 10) d
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11. PARA VE FİYAT İSTİKRARSIZLIĞI II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. bölüm 10. bölümdeki “10.3. Para ve Fiyat İstikrarsızlığı” konusunun alt başlığıyla
devam etmektedir.
- Enflasyonun Nedenleri
- Enflasyonun Çeşitleri
- Enflasyonun Etkileri
- Enflasyonun Maliyeti
- Enflasyonla Mücadele Stratejileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Enflasyona neden olan etkenler nelerdir?
2. Enflasyon çeşitleri nelerdir?
3. Enflasyonla mücadele stratejileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Enflasyona
neden
olan
etkenler
göz
önüne
alındığında talep kaynaklı ve
arz kaynaklı olduklarının
anlaşılması
Her
ülkenin
ekonomik
yapısının farklı özellikler
taşıması enflasyonun farklı
şekillerde görülmesine sebep
olduğunun anlaşılması
Enflasyonun
ekonomi
üzerindeki
maliyeti,
ekonomik birimlerin fiyat
artışlarını
(enflasyonu)
önceden
tahmin
etme
durumlarına
göre
değiştiğinin bilinmesi

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İnceleyerek

İnceleyerek

İnceleyerek
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Anahtar Kavramlar
 Talep Enflasyonu
 Arz Enflasyonu
 Yapısal Enflasyon
 Kronik Enflasyon
 Sinsi Enflasyon
 Hiperenflasyon
 Dengeli Enflasyon
 Dengesiz Enflasyon
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Giriş
Bu bölümde enflasyonun nedenleri, talep ve arz kaynaklı olarak açıklandıktan sonra,
enflasyon çeşitleri, etkileri ve maliyeti konuları incelenecektir. Daha sonra enflasyonla
mücadele stratejileri ele alınacak konu başlıkları arasında yer almaktadır.
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11.1. Para ve Fiyat İstikrarsızlığı (Devamı)
11.1.1. Enflasyonun Nedenleri
Enflasyonun hüküm sürdüğü ekonomilerde belirli bir fiyat düzeyinde toplam talep ile
toplam arz arasında kurulmuş bulunan denge çeşitli nedenlerle bozulmaktadır. Enflasyon ile
mücadelede başarı sağlamak için öncelikle enflasyonun hangi nedenlerden kaynaklandığını
saptamak gerekmektedir. Genel olarak enflasyona neden olan etkenler göz önüne alındığında
talep kaynaklı ve arz kaynaklı oldukları görülmektedir.

11.1.1.1. Talep Enflasyonu
Talep enflasyonu bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplam talebi karşılayamaması
nedeniyle ortaya çıkan enflasyondur. Bir ekonomide devletin açık finansman politikası
izlemesi (karşılıksız para basması), kredi hacminin genişlemesi, kişilerin ve kurumların kendi
bünyelerinde saklı tuttukları paralarını dolaşıma dâhil etmeleri ve ödemeler dengesi
fazlalığından doğan gelir artışları gibi sebeplerle toplam talebin toplam arzı aşması sonucu
ortaya çıkan bir durumdur. Diğer bir ifade ile talepte meydana gelen artışı karşılamak üzere
arzın yeterli derecede arttırılamaması sonucu fiyatların yükselmesine yol açan bir süreçtir.
Talep enflasyonu iktisadi kaynakların tam olarak istihdam edilmediği yani arzın
arttırılmasının mümkün olmadığı ya da çeşitli darboğazlar nedeniyle (enerji, döviz, işgücü
yetersizliği gibi) üretimin arttırılamadığı dönemlerde ortaya çıkmaktadır. Ekonomide mal ve
hizmet fiyatlarında meydana gelen artış, üretim faktörleri fiyatlarına yansıyarak; mal ve
hizmet fiyatlarının daha da yükselmesine neden olabilmektedir (Şekil 16)
P (Fiyatlar
Genel
Düzeyi)

S

E2

P2
E1

P1

D2
D1
Enflasyonist Açık

O

Y1

Y2

Y (Milli Gelir)

Şekil 16
Toplam talebin toplam arzdan daha fazla olması durumunu yansıtan Şekil 16’ya göre;
toplam talep ile toplam arz eğrisinin kesiştiği E1 noktasında dengede olan bir ekonomide Y1
millî geliri tam istihdam millî geliri varsayılmakta ve buna göre fiyatlar genel düzeyi ise P1
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olmaktadır. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı toplam talep artarak D2 düzeyine
geldiğinde, fiyatlar genel düzeyi P2’ye millî gelir düzeyi de Y2’ye yükselmektedir. (E2 Denge
noktasında). Ancak millî geliri Y1 tam istihdam düzeyinden sonra arttırma imkânı
olmadığından; millî gelirdeki Y1-Y2 kadarlık artış reel değil nominal bir artış olup;
enflasyonist açığı ifade etmektedir.
Fiyatlar genel düzeyinin P1’den P2’ye çıkması üretim faktörlerinin ve ücretlerin
artmasına neden olacaktır. Sonuçta üretim maliyetlerinin artışı arz miktarlarını sınırlı tutmakta
ve artan talep ihtiyacına cevap veremez duruma gelmektedir.

11.1.1.2. Arz (Maliyet) Enflasyonu
Bir ekonomide enflasyon sürecinin başlangıcının, toplam talep harcamalarından
bağımsız olarak üretim maliyetlerindeki artışlara bağlanmasıdır. Mal ve hizmet fiyatlarının
oluşumunda maliyet koşulları esas alınıyorsa ve buna bağlı olarak fiyatlar genel düzeyi
yükseliyorsa arz (maliyet) enflasyonu ortaya çıkmaktadır.
Bu tür enflasyonda; sendikaların, firmaların veya ham madde üreticilerinin piyasayı
kontrolleri altına alma istekleri ile hükümetlerin getirdiği yeni düzenlemeler ve yeni vergi
uygulamalarının da etkileri bulunmaktadır. Piyasayı kontrol gücüne sahip bir firma eğer karını
düşük buluyorsa mal ve hizmet fiyatını arttırabilir. Diğer yandan üretim faktörleri piyasasında
rekabetin bozulması sonucu sendikalar pazarlık gücüne sahipse; işgücünün verimliliğinin
üzerinde ücret talep edebilmekte, diğer faktör sahipleri de girdi fiyatlarını
yükseltebilmektedirler. Ayrıca dışa bağımlı ekonomilerde bazı girdilerin ithal edilmesi
gerekmektedir. Ülke parasının sürekli değer kaybetmesi sonucu ithal girdi fiyatlarının
yükselmesi maliyet artışına neden olan diğer bir etkendir. (Şekil 17)
P (Fiyatlar
Genel
Düzeyi)

S2
S1
E3

P3
E2

P2

E1

P1

D2
D1
Deflasyonist Açık

O

Y2

Y1

Y (Milli Gelir)

Şekil 17
Şekilde talep enflasyonunda olduğu gibi ekonomi S1 toplam arz eğrisi ile D1 toplam
talep eğrisinin kesiştiği E1 noktasında dengeye gelmektedir. Bu denge noktasında fiyatlar
genel düzeyi P1, millî gelir denge düzeyi ise Y1’dir. Yukarıda ifade edilen nedenlerden
herhangi birinden ötürü S1 arz eğrisi azalarak sol yukarıya S2’ye kaymaktadır. Bu durumda
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denge durumu E1’den E2’ye gelmekte ve fiyatlar genel düzeyi P1’den P2’ye yükselmektedir.
Toplam talebin aynı kalması durumunda millî gelir düzeyi Y1’den Y2’ye düşmektedir. Hem
fiyatların yükseldiği hem de eksik istihdam ve işsizliğin bulunduğu bu duruma durgunluk
içinde enflasyon yani stagflasyon denilmektedir. Hükümetler bu durgunluğa ve artan eksik
istihdama çözüm olarak para arzını arttırarak toplam talebi yükseltmeyi isteyebilmektedirler.
Böylece toplam talep eğrisi D1’den D2’ye yükselirken fiyatlar genel düzeyi de P2’den P3’e
çıkmaktadır. Buna göre arz şoku etkisiyle fiyatlar genel düzeyi P1’den P2’ye çıkarken, daha
sonraları talep şoku etkisiyle fiyatlar genel düzeyi bir kez daha P2’den P3’e yükselmektedir.
Bu durumda fiyat yükselmeleri sonucu tüketicilere yansıyan yüksek bir maliyet ortaya
çıkmaktadır. Artan fiyatlar karşısında tüketicilerin de gelir arttırma talepleri tekrar ücret ve
kârların yükselmesine bu da maliyetlerin bir kez daha artmasına neden olarak enflasyonu
sürekli hâle getirmektedir.

11.1.2. Enflasyon Çeşitleri
Günümüzde enflasyon uluslararası niteliğe sahip bir olay olup; az gelişmiş ülkelerden,
kalkınma sürecini tamamlayan ülkelere kadar hemen hemen her ülkede mevcuttur. Bir
ekonomide enflasyonun nedenlerinin talep kaynaklı ve arz kaynaklı olduğu yukarıdaki
açıklamalarda ifade edilmiştir. Ancak her ülkenin ekonomik yapısının farklı özellikler
taşıması enflasyonun farklı şekillerde görülmesine sebep olmaktadır. Enflasyon çeşitleri
olarak; Yapısal enflasyon, kronik enflasyon, sinsi enflasyon ve hiperenflasyon incelenecektir.

11.1.2.1. Yapısal Enflasyon
Bir ekonomide enflasyon süreci toplam talep veya toplam arzda meydana gelen
değişimler sonucunda yaşanmaktadır. Ancak ekonominin birçok yapısal özellikleri
enflasyonun yayılmasını hızlandırabilmekte ve enflasyonla mücadeleyi güçleştirebilmektedir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde enflasyon yapısal aksaklıklar nedeniyle oldukça etkin
olmaktadır.
Bu tür enflasyon belirli piyasalarda ve ekonominin bazı kesimlerinde fiyatların birkaç
firma tarafından belirlenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifade ile gelişmekte olan
ülkelerde eksik rekabet piyasaları yaygındır ve bu firmaların kâr marjları yüksektir. Fiyatlar
genel düzeyinde herhangi bir nedenden dolayı görülecek olan yükselme durumunda reel
kârlarının düşmesine razı olmayan firmalar kendi fiyatlarını yükseltmekte tereddüt
etmeyeceklerdir. Böylece serbest rekabet şartlarının aksaması ve piyasaların birkaç firmanın
elinde bulunması yapısal enflasyonun meydana gelmesine neden olmaktadır.
Bununla birlikte gelişmekte olan ülkelerde işgücü verimliliğinin düşük maliyetlerin
yüksek olması fiyatları yükseltirken; ekonomideki yapısal enflasyonu beslemektedir Ayrıca
ekonomideki darboğazlardan kaynaklanan üretim aksamaları, arzın talebe cevap vermesindeki
gecikmeler, tarım sektörünün ağırlıklı olması, mevsimlik fiyat dalgalanmalarına yol
açmaktadır. Böylece bazı ürünlerin fiyatları mevsimlik olarak yükselirken diğer ürünlerin
fiyatları da onları takip ederek yükselmektedir.
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Ayrıca yatırımlar içinde alt yapı yatırımlarının geniş yer tutması ve bu tür yatırımların
talebi arttırıcı etkisi yanında arz yaratıcı yönünün gecikmesi; yatırımların arz etkisinin
gecikmesine sebep olmaktadır. Yine gelişmekte olan ülkelerde kişi başına gelir düzeyinin
düşük olması tasarrufların yetersiz kalması sonucunu doğurmaktadır. Bu ülkeler gelişme
süreçlerini hızlandırmak amacıyla iddialı yatırım projelerini uygulayarak hızlı büyümek
istemektedirler. İmkânlarını zorlayan büyüme çabaları da enflasyonist baskı yaratmaktadır.
Nihayet kamu kesiminde mali disiplinin olmaması ve kamu açıklarının parasal
genişleme ile karşılanması yapısal enflasyona neden olmaktadır.

11.1.2.2. Kronik Enflasyon
Kronik enflasyon; kamu harcamalarının sürekli artması, gelirlerin üretimdeki artışla
orantısız olması, sürekli bütçe açıkları, yatırım finansmanlarının emisyonla karşılanması gibi
nedenlere bağlı olarak fiyatlar genel düzeyinin sürekli artış göstermesi sonucu görülen bir
enflasyon türüdür.
Bu tür enflasyon yaşanan ekonomide bazı ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Para
değerini hızla kaybetmekte, satın alma gücü azalmaktadır. Kronik enflasyonda para değişim
aracı fonksiyonunu görmekle birlikte değer kaybı sebebiyle dış ödemelerde, bir başka ülke
parasının standart ölçü olarak kullanılması gerekmektedir.
Kronik enflasyon sürecinde para genellikle tasarruf aracı olma niteliğini önemli ölçüde
kaybetmektedir. Zira mevduat veya yastık altında tutulan paralar zaman içinde değer kaybına
uğramaktadırlar. Bu yüzden tasarruflar; döviz, altın ve gayrimenkul alanlarında
değerlendirilmektedir.
Genel olarak kronik enflasyon uzun süreli olduğundan bu tür enflasyonla mücadele
etmek oldukça güçtür. Ekonomide ciddi istikrarsızlıklara yol açan kronik enflasyon; sosyal
yapıda da önemli çöküntülere neden olmaktadır.

11.1.2.3. Sinsi Enflasyon
Fiyatlar genel düzeyinin yavaş ve çok küçük oranlarda yükselme eğilimi gösterdiği
dönemlerde görülen bir enflasyon çeşididir. Bu tür enflasyon genellikle iktisadi faaliyetlerin
ve piyasaların canlandığı dönemlerde görülmektedir.
Sinsi enflasyon sürecinde para her üç fonksiyonunu (hesap birimi, mübadele ve değer
saklama) yerine getirebilmektedir. Ayrıca reel faiz oranı çok düşük olmadığından insanlar
tasarruflarını para olarak değerlendirmekte; bankada mevduat olarak tutmakta sakınca
görmemektedirler.
Bu tür enflasyonda genellikle talep ve arz enflasyonu çok düşük düzeyde
görüldüğünden bekleyişler nispeten istikrarlı olmaktadır. Çünkü fiyatlar tüketicilerin
hissetmeyecekleri şekilde çok yavaş yükselmektedir. Buna bağlı olarak ücret artışları da
makul düzeylerde gerçekleşmektedir. Günümüzde hemen hemen her ülkede sinsi enflasyon
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süreci yaşanmaktadır. Sürünen enflasyon olarak da tanımlanan bu enflasyon kalkınma
sürecini tamamlayan ülkelerde %4’ten, gelişmekte olan ülkelerde ise %6’dan daha düşük
düzeydeki fiyat artışlarını ifade etmektedir.
Hükümetlerin sinsi enflasyonu önlemek konusunda oldukça dikkatli davrandıkları
görülmektedir. Çünkü herhangi bir müdahale söz konusu olduğunda hızlandıran ilkesi tersine
işleyebilmekte ve sinsi enflasyon normal veya hiperenflasyona dönüşme riski taşımaktadır.

11.1.2.4. Hiperenflasyon
Fiyatlar genel düzeyinin çok hızlı yükselmesi ve paranın iç değerinin aşırı ve hızlı bir
şekilde düşmesi sonucu enflasyon hızının çok yükselmesi durumuna hiperenflasyon
denilmektedir.
Paranın değeri neredeyse her gün, hatta her saat düşmeye başlamakta, insanların satın
aldıkları mal ve hizmetleri aynı fiyata satın almaları mümkün olamamaktadır. Hangi fiyat
artış oranının hiperenflasyon sayılacağı belirlenemediğinden enflasyon oranı yıllık değil aylık
olarak belirlenmektedir.
Hiperenflasyonun en önemli sebebi para arzının kontrolsüz bir şekilde arttırılmasıdır.
Bu durumda para tasarruf olarak elde tutulmadığı gibi, değer ölçüsü olma fonksiyonunu da
kaybetmektedir. İnsanlar para yerine döviz ve altın talep ederler. Zorunlu ihtiyaçların
karşılanması için yapılan alışverişlerde de malın mal ile değişimi yani trampaya doğru bir
yönelme görülmektedir.
Bu enflasyon sürecini yaşayan ekonomilerde bazı olumsuz etkileşimler görülmektedir.
Bunlardan bir tanesi paradan kaçışın başlamasıdır. Çünkü hiperenflasyon ortamında para
değer ölçüsü olma özelliğini kaybetmektedir. Bir diğeri iç fiyatların, yabancı döviz
fiyatlarından daha hızlı artmasıdır. Bu durumda ülke ekonomisi önemli ölçüde sarsılmaktadır.
Nihayet millî paranın hızla değer kaybetmesi mala olan talebi arttırırken; ülkenin ihracat
imkânlarını da tamamen ortadan kaldırmaktadır.

11.1.3. Enflasyonun Etkileri
Günümüz ülke ekonomilerinin yaşadıkları en önemli sorunlardan birisi olan
enflasyonun birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Enflasyonda fiyatlar genel düzeyi
yükselmekte, yatırımlar ve tasarruflar azalmakta, ödemeler dengesi ülke lehine bozulmakta,
gelirler reel olarak düşmektedir.
Enflasyonun bu olumsuz ekonomik etkilerinin yanı sıra çok ciddi sosyal etkileri de
bulunmaktadır. Gelir dağılımının bozulması toplumda sosyal dengeyi bozmaktadır. Ayrıca
kolay yoldan para kazanma arzusu ile spekülasyon eğilimleri de artmaktadır.
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11.1.3.1. Gelir ve Servet Dağılımı Bakımından
Enflasyon gelir dağılımını değiştirmektedir. Eğer bir ülkede toplumun geliri enflasyon
oranına paralel düzeyde artarsa böyle bir enflasyondan hiç kimse etkilenmemektedir.
Toplumdaki her kesim satın alma güçlerini koruyabildikleri için enflasyonun gelir dağılımı
üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Oysa enflasyon düşük gelirliler ile yüksek gelirliler
arasındaki farkın büyümesine sebep olurken; gelir dağılımı dengesini de bozmaktadır. Çünkü
toplumda gelirlerinin satın alma gücünü enflasyona karşı koruyan kesimler olduğu gibi,
memur, işçi, emekli gibi gelirlerinin satın alma gücünü enflasyona karşı koruyamayan sabit
gelirli kesimler de bulunmaktadır. Bu durum ekonomik ve sosyal problemlerin artmasına yol
açmaktadır.
Enflasyonun olduğu bir ekonomide insanlar sabit faizle uzun vadeli olarak
borçlanmışlarsa fiyatlardaki bir yükselme onlara büyük kazanç sağlayacaktır. Ancak kişiler borç
vermişler ise zarar edeceklerdir.
Eğer uzun süreli bir enflasyon süreci yaşanıyorsa; enflasyon oranı piyasa faiz
oranlarına yansıtılacak böylece piyasalar enflasyona göre ayarlanacaktır. Örneğin fiyatların
istikrarsız olduğu dönemlerde faiz oranı %4 ise ve insanlar fiyatların ileride %10 artacağını
düşünüyorlarsa, bono ve tahvillerin faiz oranı %14’e çıkacaktır. Bunun içinde %4 reel faiz ve
%10 enflasyon etkisi bulunmaktadır. Böylece faizlerin enflasyona göre belirlenmesi gelir ve
servette önemli bir etkiye neden olmayacaktır.

11.1.3.2. Üretim ve İstihdam Bakımından
Enflasyon üretim ve istihdam düzeyi üzerinde de etkili olmaktadır. Ani olarak
enflasyon oranının yükseldiği dönemlerde hem üretim miktarı hem de istihdam düzeyi
artmaktadır. Ancak üretim artışını sağlayan etken şüphesiz ki fiyatlardaki yükselme
olmaktadır. Enflasyon sürecinin uzun dönemli yaşandığı ekonomilerde hem üretimde hem de
istihdam düzeyinde düşüşler görülmektedir. Çünkü enflasyonun başladığı dönemin kısa süreli
bir geçiş dönemi olarak değerlendirilmesi sonucu toplam talepte bir artış görülmektedir.
Talepteki bu artış daha fazla üretime ve daha yüksek fiyatlara (enflasyona) neden olmaktadır.
Buna karşın faktör sahiplerinin de girdi fiyatlarını yükseltmesi sonucu maliyetler yükselmekte
ve üretim hacmi daraltılmaktadır. Üretim hacminin daraltılması istihdam düzeyinin de
azalmasına etki etmektedir. Böylece yaşanan arz şoku fiyatlar genel düzeyini yükseltirken
üretimin ve istihdamın düşmesine neden olmaktadır.

11.1.3.3. Ödemeler Dengesi ve Kaynak Dağılımı Bakımından
Bir ülkenin parasının değeri; sadece iç satın alma gücü ile ölçülmeyip dış satın alma
gücü ile de ölçülmektedir. Ülke içi fiyatların artmasına karşılık, döviz fiyatlarının
değişmemesi durumunda ithal malları ucuzlamakta, ihraç mallarının fiyatları ise
yükselmektedir. Bu durumda ithalat artarken, ihracat azalmakta ve ödemeler dengesi açık
vermektedir. Bunu önlemek için ya ithalatı kısmak veya millî paranın dış değerini düşürmek
(devalüasyon) gerekmektedir. İthalat kısıtlaması hammaddesi dışarıdan gelen ürünlerin
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üretimini güçleştirdiğinden toplam arz miktarını azaltmakta ve fiyatlar yükselmektedir.
Böylece enflasyonun daha da şiddetlenmesi söz konusudur.
İthalatın kısıtlanması nedeniyle, ithal edilemeyen malların yurt içinde üretilmesi
durumunda ise fiyat, kalite ve servis açısından uluslararası rekabetten uzak kalitesiz mal
üretimi gerçekleşmektedir. Ülke kaynakları (üretim faktörleri) enflasyon ekonomisi kuralları
doğrultusunda rekabetçi üretim alanlarından uzaklaşmakta ve kaynak dağılımı bozulmaktadır.

11.1.4. Enflasyonun Maliyeti
Enflasyonun ya maliyetlerdeki artış nedeniyle arzın daraltılmasından ya da arz sabit
iken talepte meydana gelen artışlardan ortaya çıktığını, bunun sonucunda da fiyatlardaki
yükselme sürekli ise o ekonomide enflasyonun olduğunu önceki konularımızda inceledik.
Enflasyonun ekonomi üzerindeki maliyeti, ekonomik birimlerin fiyat artışlarını
(enflasyonu) önceden tahmin etme durumlarına göre değişmektedir. Bu açıdan enflasyonun
maliyeti beklenen (dengeli) enflasyon ve beklenmeyen (dengesiz) enflasyon başlıkları altında
incelenecektir.

11.1.4.1. Beklenen (Dengeli) Enflasyon
Ekonomik birimler tarafından enflasyon beklentisi oluşmuşsa yani fiyat artışlarını
öngörmeleri durumunda fiyatlarda meydana gelebilecek bir değişme hiç kimse için olumsuz
bir durum yaratmayacaktır. Çünkü hem mal ve hizmet fiyatları, hem de ücretler enflasyon
oranı düzeyinde arttırılacaktır. Böylece kişilerin satın alma gücü aynı düzeyde kalacaktır.
Ancak enflasyonun insanlara hiçbir yük getirmediğini söylemek doğru olmaz. Zira ellerinde
para bulunduran kişi veya işletmelerin servetlerinin reel değeri azalmaktadır.
Beklenen (dengeli) enflasyon durumunda yatırımlar artabilmektedir. Çünkü tasarruf
hacmi aynı kalırken reel faiz oranı düşer. Ortaya çıkan dengesizliği gidermek amacıyla reel
faiz oranını sabit bırakacak şekilde enflasyon oranında beklenen değişmeye denk şekilde
nominal faiz oranının arttırılması gerekmektedir.
Tasarruf ve yatırım arasında oluşan dengesizliğin bir kısmı tasarruf eğiliminin
beklenen enflasyon sürecinde artması ile giderilmektedir. Ancak bu dengesizliğin tamamen
ortadan kaldırılabilmesi için nominal faiz oranındaki artışın beklenen enflasyon oranındaki
artıştan daha düşük olması gerekmektedir. Başka ifade ile reel faiz oranın düşürülmesi
zorunluluğu bulunmaktadır.
Beklenen enflasyon sürecinde para beklenildiği hızda değerini kaybetmekte ise
paranın değer saklama fonksiyonu ortadan kalkmış olmaktadır. Buna göre insanlar gelirlerini
elde ettiklerinde hiç bekletmeksizin ihtiyaçları doğrultusunda harcama eğilimini
taşımaktadırlar.
Beklenen enflasyonun en etkin maliyeti; uzun dönemde gayrı safi millî hasılanın
büyüme oranını düşürmesidir. Bunun sebebi olarak; insanların kısa vadede daha kârlı
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olacağına inandıkları spekülatif faaliyetlere yönelmesi, vergi sistemindeki düzensizlikler,
ayrıca uzun vadede enflasyon oranı ile ilgili belirsizliklerin kaygısını taşımalarını saymak
mümkündür.

11.1.4.2. Beklenmeyen (Dengesiz) Enflasyon
Beklenmeyen enflasyon durumunda; para hesap birimi, mübadele ve değer saklama
fonksiyonlarını eksik ve kötü şekilde yerine getirmektedir. Para tutmanın fırsat maliyeti çok
artmaktadır. Bunun sonucunda paradan kaçış söz konusu olurken; paranın dolaşım hızını da
arttırmaktadır.
Enflasyonun vergilerle ilgili maliyeti vergi sisteminin işlerliğine bağlı olmaktadır.
Eğer artan oranlı bir vergi sistemi var ise enflasyon artışı vergi mükelleflerinin daha yüksek
vergi dilimine geçmesini hızlandırmaktadır. Vergide artış enflasyon dönemlerinde daha fazla
olur. Buna karşın hem vergilerin tahakkukuyla tahsili arasında bir gecikme yaşanmakta, hem
de vergi ödememek için kayıt dışı ekonomik faaliyetlere yönelmektedir.
Mal ve hizmet fiyatlarının enflasyon artışı doğrultusunda gerekli şekilde
ayarlanmaması fiyatların enflasyonun gerisinde kalmasına neden olmaktadır.
Enflasyonun değişebilir olması da bir diğer maliyet unsurudur. Özellikle yüksek oranlı
enflasyon daha değişebilir bir enflasyon niteliğini taşımaktadır. Değişebilir enflasyon, sabit
getiri sağlayan aktiflerin örneğin hazine bonolarının daha riskli olması anlamına gelmektedir.
Çünkü sabit nominal ödemeler reel olarak belirsiz hâle gelmektedir. Bu nedenle enflasyona
endekslenmiş bonolar çıkartılmaktadır.
Enflasyonun beklenmeyen hızlı değişim dönemlerinde tüketicilerin fiyatlar hakkında
bilgi sahibi olmaları imkânsızlaşmaktadır. Çünkü bu dönemlerde fiyat etiketleri çok sık
değiştirildiğinden tüketicilerin rasyonel davranmakta güçlük çektikleri görülmektedir.
Tüketiciler bir malı en düşük fiyatla satan ile en yüksek fiyatla satan arasındaki ayırımı
yaparken hata yapmaya başlamakta ve yüksek fiyatın zararına maruz kalabilmektedir.

11.1.5. Enflasyonla Mücadele Stratejileri
Enflasyonu sona erdirmek için toplam talep ve toplam arz arasındaki dengeyi istikrarlı
bir fiyat düzeyinde yeniden sağlamak gerekmektedir. Bilindiği üzere enflasyon toplam talebin
toplam arzı aşması neticesinde fiyatlar genel seviyesindeki sürekli yükselmeyi ifade
etmektedir. Bu nedenle enflasyonla mücadele etmek amacıyla iki strateji uygulanmaktadır.
Bunlardan birincisi toplam arzın arttırılması, ikincisi ise toplam talebin kısılmasına yönelik
uygulamalardır.

11.1.5.1. Toplam Arzı Arttırmaya Yönelik Uygulamalar
Bir ekonomide arz miktarı azalırken, fiyatlar yükselmekte ise ve buna karşın
durgunluk yaşanıyorsa yani stagflasyon durumu mevcut ise; toplam talebi kısarak önlem
alınması çare olmamaktadır. Çünkü toplam talebi kısmak durgunluk sürecinin uzamasına
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neden olmaktadır. Ekonomiyi sağlıklı yapıya kavuşturmak amacıyla toplam arzı arttırıcı
önlemlerin alınması gerekmektedir.
Bu doğrultuda yani ekonomide tam istihdam düzeyini sağlamak için; ekonomide para
arzını arttırmadan yatırımların arttırılması gerekmektedir. Yatırım artışını sağlayacak olan en
etkin yol teşvikler ve vergi indirimi uygulamalarıdır. Zira gelir ve kurumlar vergilerinde
yapılacak indirimler, bir yandan tasarrufları arttırırken diğer yandan faiz oranlarındaki
düşüşler nedeniyle bu tasarrufları yatırıma dönüştürecektir. Ayrıca ekonomide az bulunan
malların arz miktarını arttırmak için uygulanacak bir yol da bir yıl içinde üretime geçebilecek
kısa vadeli yatırımların teşvik edilmesidir. Burada belirtilmesi gereken bir husus ekonomide
az bulunan bütün malları bu yolla üretmenin mümkün olamayacağıdır.
Ekonomide arz azalışının bir nedeni de işçi ücretlerinin yüksekliği nedeniyle maliyet
artışlarından kaynaklanmaktadır. Arz miktarını arttırmak amacıyla sendikaların pazarlık
güçlerini sınırlayıcı önlemler alınabileceği gibi, ücretlerin dondurulması veya ücretlerin
verimliliklerin üzerinde artmamasını sağlayıcı politikaların uygulanması da sağlanabilir.
Ekonomide yaratılacak verimlilik bilinci ve bunun üretim sürecine yansıması ile üretim
miktarını dolayısıyla toplam arzı arttırmak mümkün olmaktadır.
Piyasalarda rekabet koşullarının işlerliği açısından ve eksik rekabet piyasalarındaki kâr
marjlarının enflasyonu körükleyecek biçimde arttırılmasını önleyecek rekabeti düzenleyici
önlemler alınabilmektedir. Kısa dönemde talebi azaltıp, arzı arttıracak politikalar
uygulanmalıdır.

11.1.5.2. Toplam Talebi Azaltmaya Yönelik Uygulamalar
Ekonomik gelişme sürecini yavaşlatabilme tehlikesi nedeniyle toplam talebi azaltmaya
yönelik uygulamalarda dikkatli davranılması gerekliliği vardır.
Enflasyonun devamlılığını sağlayan en önemli etkenlerden birisi parasal genişleme
doğrultusundaki talep artışıdır. Bu nedenle enflasyonla mücadele etmek için öncelikle para
arzını kısmak gerekmektedir. Ayrıca maliye politikası araçları uygulanarak talep artışı kontrol
edilmektedir.
Para arzının kontrol edilmesi için hangi araçların nasıl kullanılacağına baktığımızda;
bunlardan bir tanesi reeskont oranlarının yükseltilmesi uygulamasıdır. Bankalar reeskont
oranı yükseldiği zaman senetlerini merkez bankasına getirmemektedirler. Böylece, piyasaya
çıkacak olan nakit akımı yavaşlamaktadır. Piyasadaki nakit miktarının azalması ise toplam
talebi azaltıcı bir etki yaratmaktadır.
Toplam talebi azaltmak amacıyla para arzını kısıcı bir diğer uygulama kanuni karşılık
oranlarının yükseltilmesidir. Bu uygulama ile piyasaya çıkacak nakit kredi miktarı
azaltılmaktadır. Piyasaya çıkacak nakit miktarının azalması toplam talebi de azaltmaktadır.
Böylece enflasyonla mücadelede merkez bankası kanuni karşılık oranını yükselterek piyasaya
kredi şeklinde nakit çıkışını önleyerek toplam talebi kısma stratejisini uygulamaktadır.
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Merkez bankasının açık piyasa işlemleri yoluyla piyasadaki para miktarını azaltması
uygulaması da toplam talebi azaltmaktadır.
Önceki konularımızda da açıkladığımız üzere merkez bankası enflasyonist ortamda
menkul değerler (hazine bonosu, tahvil) satarak piyasadaki para miktarını azaltmaya
çalışmaktadır. Böylece piyasadaki satın alma gücü azalmakta ve toplam talebin daralmasına
yol açmaktadır.
Toplam talebin maliye politikası araçları ile kontrol edilip enflasyonla mücadelede
uygulanacak yollardan bir tanesi kamu kesimi harcamalarının azaltılmasıdır. Tüketim meyli
yüksek olan kişilerin vergileri yükseltilmektedir. Vergi oranlarının yükseltilmesi kişisel
gelirleri azaltıcı ve dolayısıyla toplam talebi sınırlayıcı bir enflasyonla mücadele stratejisidir.
Ayrıca gelir ve fiyat politikası uygulamalarında ücret ve maaşlardaki yükselmeler,
talebi arttırmayacak ve enflasyonu kontrolden çıkarmayacak sınırlar içinde tutulmaktadır.
Enflasyonun düşürülmesi amacıyla toplam talebin azaltılması ve toplam arzın
arttırılması için gerekli uygulama ve önlemlerin neler olduğu yukarıda ifade edilmektedir.
Ancak enflasyonun yüksek oranlı ya da hiperenflasyon şeklinde olması durumunda izlenecek
mücadele stratejisi farklı olacaktır. Yüksek oranlı enflasyonla mücadelede heteredoks
mücadele stratejisi uygulanmaktadır. Heteredoks uygulamada sıkı para ve maliye politikaları
ile birlikte ücret ve fiyatların dondurulması politikalarına yer verilmektedir. Hiperenflasyonla
mücadelede ise Ortodoks sistemi uygulanmaktadır. Burada da sadece sıkı para ve maliye
politikaları uygulanmaktadır.
Tüm bu açıklamalar doğrultusunda denilebilir ki enflasyonun önlenmesi için alınan
önlemlerin kararlılıkla uygulanması, enflasyon beklentisinin kırılması ve topluma yüklediği
fedakârlıkların tüm kesimlere eşit olarak dağıtılması gerekliliği bulunmaktadır.

236

Uygulamalar
- Talep enflasyonuna neden olan etkenler nelerdir?
- Arz enflasyonuna neden olan etkenler nelerdir?
- Enflasyonun ekonomideki maliyeti ne şekilde görülmektedir?

237

Uygulama Soruları
1. İktisadi kaynakların tam olarak istihdam edilmediği yani arzın arttırılmasının
mümkün olmadığı ya da çeşitli darboğazlar nedeniyle görülen enflasyon hangisidir?
2. Arz enflasyonunda bunu sürekli hâle getiren ve durgunluğa neden olan etkenler
nelerdir?
3. Enflasyonun ödemeler dengesi açısından ülkeye getirdiği maliyet ne olmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Genel olarak enflasyona neden olan etkenler göz önüne alındığında talep kaynaklı
ve arz kaynaklı oldukları görülmektedir. Talep enflasyonu bir ülkede üretilen mal ve
hizmetlerin toplam talebi karşılayamaması nedeniyle ortaya çıkan enflasyondur. Talep
enflasyonu iktisadi kaynakların tam olarak istihdam edilmediği yani arzın arttırılmasının
mümkün olmadığı ya da çeşitli darboğazlar nedeniyle (enerji, döviz, işgücü yetersizliği gibi)
üretimin arttırılamadığı dönemlerde ortaya çıkmaktadır. Mal ve hizmet fiyatlarının
oluşumunda maliyet koşulları esas alınıyorsa ve buna bağlı olarak fiyatlar genel düzeyi
yükseliyorsa arz (maliyet) enflasyonu ortaya çıkmaktadır.
Enflasyon çeşitleri olarak yapısal enflasyon, kronik enflasyon, sinsi enflasyon ve
hiperenflasyon incelenecektir. Yapısal enflasyon gelişmekte olan ülkelerde eksik rekabet
piyasaları yaygınlığı, işgücü verimliliğinin düşük maliyetlerin yüksek olması, alt yapı
yatırımlarının geniş yer tutması, kamu kesiminde mali disiplinin olmaması nedeniyle
oluşmaktadır. Kronik enflasyon; kamu harcamalarının sürekli artması, gelirlerin üretimdeki
artışla orantısız olması, sürekli bütçe açıkları, yatırım finansmanlarının emisyonla
karşılanması gibi nedenlere bağlı olarak fiyatlar genel düzeyinin sürekli artış göstermesi
sonucu görülen bir enflasyon türüdür. Sinsi enflasyon fiyatlar genel düzeyinin yavaş ve çok
küçük oranlarda yükselme eğilimi gösterdiği dönemlerde görülen bir enflasyon çeşididir.
Hiperenflasyon, fiyatlar genel düzeyinin çok hızlı yükselmesi ve paranın iç değerinin aşırı ve
hızlı bir şekilde düşmesi sonucu enflasyon hızının çok yükselmesi durumuna denilmektedir.
Enflasyonun birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Gelir ve servet dağılımı
bakımından gelir dağılımını değiştirmektedir. gelirlerinin satın alma gücünü enflasyona karşı
koruyan kesimler olduğu gibi, memur, işçi, emekli gibi gelirlerinin satın alma gücünü
enflasyona karşı koruyamayan sabit gelirli kesimler de bulunmaktadır. Üretim ve istihdam
bakımından üretim hacminin daraltılması istihdam düzeyinin de azalmasına etki etmektedir.
Ödemeler dengesi ve kaynak dağılımı bakımından ülke içi fiyatların artmasına karşılık,
döviz fiyatlarının değişmemesi durumunda ithal malları ucuzlamakta, ihraç mallarının
fiyatları ise yükselmektedir. Bu durumda ithalat artarken ihracat azalmakta ve ödemeler
dengesi açık vermektedir.
Enflasyonun ekonomi üzerindeki maliyeti, ekonomik birimlerin fiyat artışlarını
(enflasyonu) önceden tahmin etme durumlarına göre değişmektedir. Ekonomik birimler
tarafından enflasyon beklentisi oluşmuşsa fiyatlarda meydana gelebilecek bir değişme hiç
kimse için olumsuz bir durum yaratmayacaktır. Beklenmeyen enflasyon durumunda; para
hesap birimi, mübadele ve değer saklama fonksiyonlarını eksik ve kötü şekilde yerine
getirmektedir.
Enflasyonla mücadele etmek amacıyla iki strateji uygulanmaktadır. Bunlardan
birincisi toplam arzın arttırılması, ikincisi ise toplam talebin kısılmasına yönelik
uygulamalardır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi talep enflasyonu nedenlerinden biri değildir?
a) Devletin açık finansman politikası
b) Kredi hacminin genişlemesi
c) Karşılıksız para basmaması
d) Saklı tutulan paraların dolaşıma dâhil edilmesi
e) Ödemeler dengesi fazlalığı
2) Aşağıdakilerden hangisi arz enflasyonu nedenlerinden biri değildir?
a) Sendikaların, piyasayı kontrolleri altına alma istekleri
b) Firmaların piyasayı kontrolleri altına alma istekleri
c) Ham madde üreticilerinin piyasayı kontrolleri altına alma istekleri
d) Sendikalar pazarlık gücü
e) Yeni vergi teşvikleri
3) Hangi enflasyon çeşidinde para değişim aracı fonksiyonunu görmekle birlikte değer
kaybı sebebiyle dış ödemelerde, bir başka ülke parasının standart ölçü olarak kullanılması
gerekmektedir?
a) Yapısal enflasyon
b) Kronik enflasyon
c) Sinsi enflasyon
d) Hiperenflasyon
e) Stagflasyon
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4) Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun etkileri arasında yer almamaktadır?
a) Tasarruf bakımından
b) Gelir dağılımı bakımından
c) Servet dağılımı bakımından
d) Üretim bakımından
e) İstihdam bakımından
5) Aşağıdakilerden hangisi toplam arzı arttırmaya yönelik uygulamalar arasında yer
almamaktadır?
a) Yatırımların arttırılması
b) Gelir ve kurumlar vergilerinde indirim
c) Kâr marjlarının yükseltilmesi
d) Faiz oranlarındaki düşme
e) Sendikaların pazarlık güçlerini sınırlama
6) Aşağıdakilerden hangi enflasyon çeşidinde ücret artışları da makul düzeylerde
gerçekleşmektedir?
a) Yapısal enflasyon
b) Sinsi enflasyon
c) Kronik enflasyon
d) Arz enflasyonu
e) Talep enflasyonu
7) Aşağıdakilerden hangi enflasyon sebebi para arzının kontrolsüz bir şekilde
arttırılmasıdır?
a) Yapısal enflasyon
b) Sinsi enflasyon
c) Kronik enflasyon
d) Arz enflasyonu
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e) Hiperenflasyon
8) Aşağıdakilerden hangi enflasyon sebebi iç fiyatların, yabancı döviz fiyatlarından
daha hızlı artmasıdır?
a) Yapısal enflasyon
b) Sinsi enflasyon
c) Hiperenflasyon
d) Arz enflasyonu
e) Kronik enflasyon
9) Merkez Bankasının kanuni karşılık oranını yükselterek piyasaya kredi şeklinde
nakit çıkışını önlemesi istikrarlı bir fiyat düzeyini yeniden sağlamak adına hangi enflasyona
yönelik bir uygulamadır?
a) Yapısal enflasyon
b) Sinsi enflasyon
c) Kronik enflasyon
d) Arz enflasyonu
e) Talep enflasyonu
10) Ekonomide tam istihdam düzeyini sağlamak için; ekonomide para arzını
arttırmadan yatırımların arttırılması hangi enflasyona yönelik bir uygulamadır?
a) Yapısal enflasyon
b) Sinsi enflasyon
c) Kronik enflasyon
d) Arz enflasyonu
e) Talep enflasyonu

Cevaplar:
1) c, 2) e, 3) b, 4) a, 5) c, 6) b, 7) e, 8) c, 9) e, 10) d
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12. PARA VE FİYAT İSTİKRARSIZLIĞI III & PARA POLİTİKASI
STRATEJİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. bölüm 11. bölümdeki “11.1. Para ve Fiyat İstikrarsızlığı (Devamı)” konusunun alt
başlığıyla devam etmektedir.

- Enflasyonist Politikanın Nedenleri
- Para ve Deflasyon
- Döviz Kuru Hedeflemesi
- Parasal Hedefleme
- Enflasyon Hedeflemesi
- Enflasyon Hedeflemesinin Avantajları
- Enflasyon Hedeflemesinin Dezavantajları
- Enflasyon Hedeflemesi ve Taylor Kuralı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Merkez bankaları hangi sebeplerden dolayı enflasyonist politika izlerler?
2. Ekonomide deflasyon sürecini belirleyen unsurlar nelerdir?
3. Para politikası stratejileri nelerdir?

245

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Merkez bankaları İstihdam,
bütçe açığı, senyoraj geliri
gibi üç sebepten dolayı
enflasyonist
politika
izlediğini değerlendimek
Deflasyonda fiyatlar genel
düzeyinin düşmekte kira,
maaş, ücret gibi gelirlerin
lehine, üreticilerin aleyhine
bir
durum
yarattığını
kavrayabilmek
Para politikası uygulaması
olarak üç stratejiden birini
uygulamak
durumnda
olduğununu anlayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İnceleyerek

İnceleyerek

Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 İstihdam
 Bütçe Açığı
 Senyoraj Geliri
 Deflasyon
 Döviz Kuru Hedeflemesi
 Parasal Hedefleme
 Enflasyon Hedeflemesi
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Giriş
Bu bölümde Merkez bankalarının uyguladıkları enflasyonist politikaların sebepleri üç
başlık altında incelenecektir. Daha sonra fiyatlar genel düzeyindeki sürekli düşüşleri gösteren
deflasyon konusu nedenleri, belirleyicileri, etkileri ve mücadele stratejileri olarak
anlatılacaktır. Son olarak merkez bankalarının uygulamalarını ifade eden para politikası
stratejileri ele alınacak konu başlıkları arasında yer almaktadır.
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12.1. Para ve Fiyat İstikrarsızlığı (Devamı)
12.1.1. Enflasyonist Politikaların Sebepleri
Para arzı artışının enflasyona sebep olduğu biliniyorsa, merkez bankaları neden para
arzını artırmaya devam ederler. Bir başka ifadeyle, uygulanan enflasyonist politikaların
sebepleri nelerdir? Merkez bankaları üç sebepten dolayı enflasyonist politika izlerler:
1- İstihdam hedefini gerçekleştirmek için
2- Bütçe açığını finanse etmek için
3- Senyoraj geliri elde etmek için

12.1.1.1. İstihdamı Arttırmak
Ekonomide kısa ve uzun dönem denge durumunda, işçilerin ücret baskısı üretim
maliyetlerini artırarak toplam arzı düşürmektedir. Toplam gelir azalır ve doğal ürün düzeyinin
altına iner. İşsizlik artar ve doğal işsizlik oranının üstüne çıkar. Yüksek istihdam
hedeflendiğinden, genişletici bir politika ile ekonominin tekrar tam istihdam düzeyine
getirilmesi gerekir. Genişletici maliye politikasının sürekli olarak devam ettirilemeyeceğini
düşünülerek genişletici bir para politikası izlendiğini varsayalım. Genişletici para politikası
sonucunda toplam talep artar ve toplam gelir doğal ürün düzeyine ulaşır. Ancak, bunun
maliyeti artan fiyatlar genel düzeyidir. İşçilerin ücret baskısı enflasyona sebep olur mu? Eğer
işçiler yüksek istihdam hedefi olduğunu, dolayısıyla toplam gelir tam istihdam düzeyinin
altına düştüğünde genişletici bir politika izleneceğini bekliyorsa, tekrar ücret baskısında
bulunacaklar ve yukarıdaki süreç tekrar devreye girecektir. Bunun sonucunda toplam gelir
tam istihdam seviyesine çekilecek ancak enflasyon meydana gelecektir. Sonuç olarak, tek
başına ücret baskısı sürekli yüksek enflasyona neden olmaz. Bunun yüksek istihdam hedefi ve
genişletici para politikasıyla birlikte olması gerekir.
İsçilerin ücret baskısı olmasa bile ekonomiyi canlandırıp, işsizliği daha da azaltmak
için genişletici politikalar izlenebilir. Bu durumda sürekli olarak genişletici bir para politikası
izleniyorsa, enflasyona sebep olur. Genişletici para politikası sonucunda toplam talep artar ve
toplam gelir doğal ürün düzeyinin üstüne çıkar. Ücretler artmaya başlar, toplam arz düşer.

12.1.1.2. Bütçe Açıklarını Finanse Etmek
Enflasyonist politikaların en önemli sebeplerinden biri, bütçe açıklarını finanse etmek
için merkez bankasının para basmasıdır Bütçe açığının bir defaya mahsus olarak para
basılarak finanse edilmesi enflasyona neden olmaz.
Bütçe açığı sürekliyse ve sürekli olarak para basılarak finanse ediliyorsa enflasyona
sebep olur. Bütçe açığı tahvil ihraç ederek telafi ediliyorsa enflasyona sebep olur mu?
Amerika son yıllarda giderek artan bir bütçe açığı sorunuyla karşı karşıyadır. Bütçe açığı,
büyük ölçüde tahvil ihracı yoluyla finanse ediliyor (yani hazine tahvil satarak borçlanmış
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oluyor). Bir görüşe göre bütçe açığının tahvil arzıyla finanse edilmesi enflasyon yaratabilir.
Tahvil arzının artması tahvil fiyatlarını düşürür ve faizler artar. Merkez bankasının faiz hedefi
olduğu için artan faizleri tekrar eski düzeyine getirmek için para arzını artırır. Bu süreç birkaç
kere tekrarladığı takdirde enflasyon meydana gelir.
Bir başka görüşe göre ise bütçe açığının tahvil ihracıyla finanse edilmesi enflasyon
yaratmaz. Bu görüşü ortaya atan Ricardo ve Barro’dur. Bu analize göre, tahvil arzının artması
tahvil fiyatını düşürür, faizini artırır. İktisadi birimler, hazinenin artan borçlarının ilerde
vergilerin artırılarak finanse edileceğini düşündükleri için tahvil taleplerini artırırlar. Yani
bugünden yatırım yaparak ilerleyen dönemlerde artan vergileri kolayca ödeyebilmek isterler.
Bu durumda tahvil arzıyla birlikte tahvil talebi de artar ve faizler etkilenmez. Faizler
etkilenmediği için de merkez bankasının para arzını artırmasına gerek kalmaz ve enflasyon
meydana gelmez.

12.1.1.3. Senyoraj Geliri Elde Etmek
Parasal genişlemenin nedenlerinden biri de senyoraj geliri elde etmektir. Senyoraj,
para üretmenin maliyeti ile paranın üzerinde yazan değer arasındaki farktır. Devletin para
basma hakkını kullanarak satın almış olduğu mal ve hizmetlere senyoraj geliri denir. Senyoraj
geliri ¸su şekilde tanımlanmaktadır: Parasal büyüme oranı arttıkça senyoraj gelirleri de artar.
Fakat senyoraj gelirlerindeki bu artış sürekli değildir. Belli bir miktara kadar artar ve sonra
azalmaya başlar. Bunun sebebi; parasal büyümenin enflasyona sebep olması ve reel para
talebini düşürmesidir.

12.2. Para ve Deflasyon
Genel olarak deflasyon, fiyatlar genel düzeyinde düşmedir. Enflasyon sıfırın altına
düştüğünde, ki bu negatif enflasyondur, bu durum deflasyon olarak adlandırılmaktadır. Bir
ekonomide deflasyonist bir sürecin yaşanması; ekonomik belirsizliklerin artması, kaynak
dağılımının bozulması ve sağlıksız büyüme performansına neden olmak gibi sorunlara neden
olabilir.

12.2.1. Deflasyonun Nedenleri
Hem talep hem de arz şokları deflasyona yol açabilir. Negatif talep şoklarında, düşen
fiyatlar mal ve hizmetlerin talebindeki düşmeyle ortaya çıkarken pozitif arz şoklarında ise
fiyatlardaki düşüşler, çıktı artışıyla olabilir. Bununla birlikte, deflasyon nadiren oluşur. Şokun
kaynağı ne olursa olsun, bu borçlulardan alacaklılara gelirin yeniden dağıtılmasına yol açar.

12.2.2. Deflasyonun Belirleyicileri ve Etkileri
Deflasyon; ekonomide üretim artışlarının yavaşladığı veya durduğu, fiyatlar genel
düzeyinin ise düşme eğilimi gösterdiği bir durumdur.
İktisadi birimler tarafından yapılması tahmin edilen toplam harcamaların reel gelirden
az olması, toplam talebin toplam arzdan daha düşük düzeyde kalmasına neden olmaktadır.
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Talep yetersizliği satışların yavaşlamasına, fiyatlar genel düzeyinin düşmesine, üretimin
daralmasına yol açmaktadır.
Deflasyonun para miktarındaki azalmadan meydana geldiğini savunanlar olmuş ancak
bu görüşün her zaman için geçerli olmadığı görülmüştür. Çünkü fiyatlar genel düzeyindeki bir
düşme; para arzı ve kredi hacmindeki bir daralmadan meydana gelebileceği gibi, insanların
daha çok tasarruf etmelerinden, üretim artışından, bol mahsul elde edilmesinden meydana
gelebilmektedir.
Deflasyon toplam gerçek talepteki azalmanın derecesine ve devamına göre; satışların
yavaşlaması sebebiyle stokların artmasına da sebep olmaktadır. Deflasyonda halkın para
talebi artmakta, mallara karşı olan talebi ise azalmaktadır. Bu durum deflasyonun etkisini
yoğunlaştırmaktadır. Üreticilerin ürettikleri mal ve hizmetleri satmakta güçlük çekmeleri, kâr
tahminlerini olumsuz etkilemektedir. Bu doğrultuda yatırımların azalması; üretim faktörleri
talebinin de azalmasını hızlandırmaktadır. Üretim faktörleri arzı artarken işsizlik de
artmaktadır. Zira mal satamama ve zarar ihtimali üreticileri düşük kapasite ile çalışmaya
yönlendirmektedir. Bu da millî gelir düzeyini azaltarak, iktisadi daralmayı başlatmaktadır.
Deflasyon, enflasyonda olduğu gibi millî gelir dağılımında değişimlere neden
olmaktadır. Fiyatlar genel düzeyinin düşmesi kira, maaş, ücret gibi gelirlerin lehine,
üreticilerin aleyhine bir durum yaratmaktadır. Borçlular borçlarını ödemekte güçlük
çekmekte, halkın refah düzeyi düşmektedir.
Deflasyonun en olumsuz etkisi iktisadi daralma ve işsizliktir. Bir ekonomi açısından
deflasyonun yarattığı olumsuz etki enflasyondan daha büyük olmaktadır. Örneğin: 1929
Dünya Krizinde olduğu gibi.

12.2.3. Deflasyonun Maliyeti
Deflasyonun, enflasyona (enflasyonun maliyeti önemli olsa da) göre potansiyel olarak
daha maliyetli olduğu konusunda iktisat literatüründe artan bir fikir birliği vardır.
Deflasyonun maliyeti; deflasyonun kaynağına, kapsamına ve süresine bağlıdır.
Deflasyonist sürecin toplam arzdan kaynaklanması durumunda, toplam talepten
kaynaklanmasına kıyasla etkileri daha farklıdır. Fiyatlar üzerindeki etkileri benzer olsa da,
çıktı üzerindeki etkileri tam ters yöndedir. ister arz isterse de talep şoku kaynaklı olsun,
deflasyonist bir sürecin neden olabileceği bazı olumsuzluklara aşağıda değinilmiştir Nominal
ücretler aşağı doğru katı olduğunda toplam talep kaynaklı deflasyon istihdamı azaltabilir.
Yapışkan ücretlerin varlığı, fiyatların düşmesiyle reel ücretleri arttırarak, kar marjlarını
düşürecek ve istihdamın düşmesine yol açacaktır. Bu deflasyonist bir döngüye neden olabilir.
Nominal ücretlerin aşağıya doğru katı olması deflasyon ortamında reel ücretlerin ayarlanma
sürecini engelleyecektir.
Deflasyon hem finansal sistemin sağlıklı işleyebilmesine hem de ekonominin
istikrarına zarar vermektedir. Beklenmeyen deflasyon borç-deflasyon ve kredi çöküşü gibi
olumsuz mekanizmalar yoluyla finansal aracılık işlevini olumsuz etkileyebilir. Borç deflasyon
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mekanizması durumu, beklenmedik deflasyon borcun reel değerinde bir artış yarattığı için,
borçlulardan alacaklılara bir gelir transferi olmasıdır. Çünkü deflasyon nominal olarak
sözleşmeli ödenmemiş borçların reel değerini yükseltmektedir. Borçluların, kredi verenlere
göre harcama eğilimleri daha yüksek olduğu için böyle bir gelir transferi toplam talepte bir
düşüşe neden olabilecektir.
Kredi çöküşü mekanizması durumunda ise borçlu ekonomik birimlerin, borçlarının
değerinin artması ve düşen fiyatlar nedeniyle satış gelirlerindeki azalma sebebiyle firmaların
net değerleri düşecektir. Bu durum, finansal sistem içinde sorunlu kredilerde bir artışa yol
açabilir. Bu koşullar altında, sermaye tabanı aşınmış olan ekonomik birimler ve ayrıca bu
birimlerle ticari ilişkide bulunan ekonomik birimler, iş yaparken risk alma konusunda ihtiyatlı
davranırlar ve bu da ekonomik aktivitede bir düşüşe yol açar.
Deflasyonun olumsuz etkilerinden bir diğeri de nominal faizler üzerinde düşürücü bir
etki yaratılamamasıdır. Düşük bir nominal faiz oranı, ekonomi deflasyonist baskı ile yüz yüze
geldiğinde merkez bankasına faizleri daha düşük seviyeye getirmesi için çok küçük bir
manevra alanı bırakır. Bu durumda, artan deflasyonist baskı reel faiz oranlarında bir artış
beklentisinin ortaya çıkmasına ve böylece muhtemelen daha büyük ekonomik
istikrarsızlıklara yol açacaktır.

12.2.4. Deflasyonla Mücadele Stratejileri
Deflasyon talep yetersizliğinden meydana geldiğine göre deflasyonu gidermek için
talebi arttırıcı tedbirlere başvurulması gerekmektedir. Bu tedbirlerin başlıcaları şunlardır:
- Ucuz faizle bol kredi imkânları sağlanmalı,
- Harcamalar arttırılmalıdır. Özellikle otonom (devletin
fazlalaştırılmalı,

yaptığı) yatırımlar

- Yüksek ücret politikası uygulanmalı,
- Tüketici kredileri arttırılmalı,
- Gelir ve kurumlar vergisinde yapılacak düzenlemeleri yatırımları arttıracak biçimde
ayarlanmalıdır.

12.3. Para Politikası Stratejileri
12.3.1. Döviz Kuru Hedeflemesi
Döviz kuru değişkeninin nominal çıpa olarak kullanılması söz konusu olduğunda,
ulusal para, istikrarlı bir yabancı para birimine bağlanır. Tercih edilen yabancı para birimi ile,
istikrarlı bir fiyat yapısına sahip ülkelerin parasından meydana gelen sepet ya da tek bir
ülkenin parası kast edilmektedir. Burada önemle belirtmek gerekir ki döviz kurunun sabit bir
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konuma getirilmesi mutlak bir zorunluluk değildir. Ülke deneyimleri incelendiğinde hem
ayarlanabilir hem de sabit kur hedeflerini görmek mümkündür.
Döviz kuru hedeflemesi, enflasyonu düşürmek ve enflasyonist beklentileri kontrol
altına almak amacıyla bir ülkenin ulusal parasının değerini, güçlü bir ülkenin parasına
bağlayarak yürüttüğü parasal bir stratejidir. Bu stratejiyi uygulamaya çalışan ülkeler, güçlü
ülke seçiminde çoğu kez, dış ticarette en büyük partnerleri konumunda olan ülkeyi tercih
ederler.
Döviz kuru çıpasına dayalı parasal stratejiler; katı döviz kuru hedeflemesi (hard
exchange-rate peg) ya da yumuşak döviz kuru hedeflemesi (soft Exchange rate peg) şeklinde
uygulanabilir.
Yumuşak döviz kuru hedeflemesi, ayarlanabilir kur rejimini ifade etmektedir.
Yumuşak döviz kuru hedeflemesinde enflasyonu kontrol altına almak amacıyla, ulusal
paranın değeri güçlü bir paraya bağlanır. Bu sistemde bazen de yabancı ülke parasına
bağlanan ulusal paranın değeri belirli bir bant içinde dalgalanmaya bırakılır.
Katı döviz kuru hedeflemesi stratejisinin iki tür uygulaması vardır: Para kurulu ve tam
dolarizasyon. Para kurulu sisteminde para basımı %100 döviz karşılığında gerçekleşir. Bu
sistemin uygulandığı ülkelerde, para basma yetkisini elinde bulunduran otorite yabancı para
ile ulusal para arasındaki değişimi sabit bir orana bağlamaktadır. Para kurulu sisteminde sabit
döviz kuru yasal bir düzenlemeye dayanmaktadır. Bu sistemi uygulayan ülkelerde parasal
tabanın büyüklüğü çıpa ülkesinin para politikası ve sermaye akışı tarafından belirlenir. Bu
sistemde parasal otoritenin para politikası üzerinde inisiyatif kullanması, ulusal para cinsinden
ifade edilen varlıkları alıp satması, açık piyasa işlemlerini yönetmesi ve ulusal bankalara ya
da hükümete ödünç vermesi söz konusu değildir. Dolayısıyla, döviz piyasasında
gerçekleştirilen işlemlerin parasal etkilerini sterilize etme olanağı ortadan kalkmaktadır. Tam
dolarizasyon uygulamasında ulusal para yabancı para ile ikame edilir. Diğer bir ifade ile tam
dolarizasyon uygulamasına geçen bir ülkede ulusal paranın bütünüyle eleminasyonu gündeme
gelir. Dolarizasyon süreci ile birlikte ulusal para cinsinden yapılan kontratlar dolar cinsinden
ifade edilmeye başlanır.

12.3.1.1. Döviz Kuru Hedeflemesinin Avantajları
Döviz kuru hedeflemesinin temel avantajları aşağıdaki noktalarda toplanarak
açıklanabilir.
Politik baskıların azalması: Döviz kuru hedeflemesi ile birlikte para arzı artışı
hedeflenen döviz kurunda sapma eğilimine bağlı olarak ayarlanır; Örneğin ulusal para aşırı
değer kazandığında parasal genişleme, aksi durumda ise parasal daralma zorunluluğu doğar.
Para arzının hedef döviz kuruna göre ayarlanması merkez bankası üzerindeki politik baskıları
azaltır. Bu rejimin uygulandığı dönemlerde siyasal iktidarların merkez bankası kaynaklarına
başvurarak parasal genişlemeye yol açmaları mümkün değildir. Siyasal iktidarların finansman
olanaklarının azalması kamu harcamalarındaki artışı da önler.
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Geleceğe ilişkin belirsizliğin azalması: Kurların belirli bir oranda sabit tutulması,
iktisadi birimlere daha sağlıklı öngörü yapma şansı sağlar. Kurun belirli düzeyde seyredeceği
beklentisi diğer ekonomik göstergelerde önemli bir sapmanın olmayacağı şeklinde algılanır.
Ücret, kira, faiz ve mal-hizmet fiyatlarının hedef döviz kuruna göre ayarlanması geleceğe
ilişkin belirsizlikleri azaltır. Yüksek ve istikrarsız enflasyon geçmişine sahip ülkelerde
gelecek dönem enflasyonun net olarak kestirilememesi mal-hizmet fiyatlarının sürekli
artmasına, ücret artış taleplerinin sürekliliğine ve faiz oranına ilave risk priminin eklenmesine
yol açar. Döviz kuru hedeflemesi, bu tür olumsuz gelişmeleri engelleyebilir. Örneğin
ekonomideki bütün fiyatların hedef döviz kuruna göre ayarlanması hâlinde firmaların
bankalardan talep ettiği kredilere uygulanacak risk primi azalır. Kredi maliyetinin azalması
anlamına gelen bu durum, yatırım isteğini pozitif yönde etkiler.
Döviz kuru hedeflemesi tercih edildiğinde dış ticaretteki belirsizlikler de azalır. Sabit
döviz kurunu savunanlara göre para politikası için döviz kuru çıpasının seçilmesi hâlinde
uluslararası ticaret ile uğraşanlar kurun gelecek dönem seyrini öngörebilme avantajı elde
ederler. Kurun hangi oranda artacağı bilindiğinde dış ticaretle uğraşanlar, ithalat ve ihracat
sözleşmelerini belirsizlik kaygısı taşımadan imzalarlar. Dış ticaretin gelişmesi anlamına gelen
bu durum, ekonomik performansı olumlu yönde etkiler.

12.3.1.2. Döviz Kuru Hedeflemesinin Dezavantajları
- Bağımsız para politikası uygulama olanağının ortadan kalkması: Döviz kuru
hedeflemesi stratejisinin uygulandığı dönemde parasal otoritenin para arzını istediği gibi
ayarlama olanağı ortadan kalkar. Diğer bir ifade ile sabit kur rejiminde parasal otorite, para
politikasını ekonomideki şoklara uygun bir şekilde kullanma inisiyatifini kaybeder. Bu
durumda merkez bankası hedef döviz kuruna uygun para politikası uygulamak zorundadır.
-Devalüasyon beklentisi: Döviz kurunun nominal çıpa olarak tercih edilmesi
durumunda iktisat politikası uygulamaları aksi yönde yönlendirilmemelidir Gerekli kurumsal
ve yapısal düzenlemeler zamanında yapılmadığında ulusal paranın aşırı değer kazanması
sorunu gündeme gelebilir. Ulusal paranın aşırı değerlenmesi ithalat üzerinde olumlu etkiler
meydana getirirken; ihracatın daralmasına yol açmaktadır.
Sabit kur sisteminin uygulandığı dönemlerde, iktisadi birimlerin kurun gelecek dönem
seyrine ilişkin beklentileri sistemin sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. İktisadi
birimler sabit kur rejiminden vazgeçileceği, diğer bir ifade ile, devalüasyon beklentisine sahip
olduklarında ulusal paraya yönelik spekülatif atak eğilimi gösterecektir. Spekülatif atak
durumunda, hükümetler devalüasyon tarihini erkene almak zorunda kalacaktır. Diğer bir
deyişle, ulusal paradan kaçış eğiliminin tırmanması, diğer bir ifade ile, döviz talebinin artması
kurlar üzerinde yükselme yönünde baskı oluşturarak devalüasyon oranının artması sonucuna
yol açabilir. Bu durum, devalüasyon kararının erkene alınması zorunluluğunu doğurur.
- Sabit kur sisteminde finansal kriz olasılığının artması: Sabit kur rejimini
uygulayan az gelişmiş veya gelişmekte olan ekonomilerde, gerek kamu ve gerekse özel sektör
yükümlülüklerinin (borçlarının) önemli bir bölümü kısa vadeli olup döviz cinsinden ifade
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edilmiştir. Böyle bir ortamda ulusal paranın devalüe edilmesi hâlinde söz konusu
yükümlülüklerin reel değerinde ortaya çıkan artış, borç geri ödeme güçlüğüne yol açar.
Ulusal para cinsinden ifade edilen varlıkların değerinde devalüasyon oranında bir artış
ortaya çıkmadığı için, borçluların yükü daha da artar. Diğer bir ifade ile devalüasyon sonucu,
ulusal para ile ifade edilen menkul kıymetlerin değerinin değişmemesi, menkul kıymet
sahiplerinin yükünü daha da artırmaktadır.

12.3.2. Parasal Hedefleme
Para arzı değişkeni, yetkili para otoritelerince kısa süre içerisinde yönlendirilebilir.
Özellikle yeterli gelişmişlik düzeyine sahip para ve sermaye piyasalarının varlığı hâlinde, para
politikası araçları vasıtasıyla para arzının toplam miktarı iktisadi konjonktüre uyumlu bir
düzeye getirilebilir. Bu anlamda 1970'li yılların ortalarından itibaren birçok gelişmiş ülkede
parasal hedefleme stratejisi gündeme gelmiştir.

12.3.2.1. Parasal Hedeflemenin Avantajları
- Para politikası uygulamalarında bağımsızlığın artması: Döviz kuru hedeflemesi
ile karşılaştırıldığında parasal hedeflemenin en önemli avantajı, parasal otoriteye diğer
ülkelerden bağımsız bir enflasyon hedefi seçme olanağı sağlamasıdır. Parasal hedefleme
stratejisi aynı zamanda, para politikasını hasıla düzeyinde Ortaya çıkan dalgalanmaları ve
olası dışsal şokları gözetleyerek uygulama şansını ortadan kaldırmaz. Ayrıca parasal
hedefleme, tıpkı döviz kuru hedeflemesi gibi, kamuoyu tarafından kolaylıkla takip edilebilir
bir stratejidir. Bu stratejiyi uygulayan ülkelerde parasal otoriteler tarafından iki üç haftalık
dönemler itibariyle açıklanan parasal büyüklükleri takip eden iktisadi birimler, enflasyonun
nasıl bir seyir izleyeceğini tahmin edebilirler. Çünkü parasal büyüklüklerin fiili ve hedeflenen
düzeyinin karşılaştırılması, para politikasının yönelimine ve parasal otoritenin niyetine ilişkin
ciddi ipuçları sunar.
-Politik baskıların azalması: Parasal hedefleme stratejisinin ilan edilmesi merkez
bankasının politik baskılardan uzak kalmasına yardımcı olacaktır. Belirli bir parasal
büyüklüğün ne ölçüde artacağının önceden ilan edilmesi hâlinde siyasal iktidarların merkez
bankası kaynaklarına başvurmamaları zorunluluğu ortaya çıkar. Belirli bir parasal büyüklüğün
artış oranının hedeflenerek kamuoyuna duyurulmasının temel amacı, yüksek enflasyon
beklentilerinin kırmaktır. Siyasal iktidarların merkez bankasından kredi talebinin önü
kesilmediği takdirde bu amaca ulaşmak mümkün değildir. Parasal hedefleme stratejisinin
başarısı için kredi taleplerine sınır konması, siyasal iktidarların ilave harcamalarını finanse
etmek amacıyla başvurabileceği fon olanaklarının azalması anlamına gelir. Bu durum kamu
harcamalarındaki artış eğilimini sınırlar.

12.3.2.2. Parasal Hedeflemenin Dezavantajları
-Paranın ölçümünden kaynaklanan sorunlar: Paranın ölçümü konusunda çeşitli
potansiyel zorluklar vardır. Bilindiği gibi son yıllarda finansal alanda yaşanan gelişmeler ile
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birlikte finansal araçların sayısı sürekli artmaktadır. Ancak, hangi finansal aracın paranın
ölçümünde değerlendirmeye alınacağı konusunda ekonomistler arasında tam bir fikir birliği
söz konusu değildir. Bu noktada iki görüş ön plana çıkmıştır. Birinci görüş işlem yaklaşımını
benimseyerek paranın değişim işlevinin ön planda tutulmasını önermiştir. İkinci görüş,
likidite yak1aşımını tavsiye etmektedir. Bu yaklaşım, paranın değer saklama işlevi üzerinde
odaklanmaktadır. Paranın ölçümü konusunda tam bir uzlaşmanın olmaması, ara hedef
seçiminde ciddi zorluklara yol açmaktadır. Paranın ölçümü konusunda hangi yaklaşımın
benimseneceğini, merkez bankasının amaçları belirler. Ne var ki bu konuda da çok kesin ve
sürdürülebilir bir ölçüt saptamak her zaman mümkün değildir. Örneğin reel gelir ve fiyat
düzeyi gibi değişkenlerle tutarlı olması açısından bazen MI’i bazen M2’yi bazen de diğer
alternatif parasal büyüklükleri tercih etmek gerekebilir.
-Para talebindeki istikrarsızlıktan kaynaklanan sorunlar: Para arzı değişkenini ara
hedef olarak seçen bir strateji, para talebinin istikrarlı veya öngörülebilir yapıda olması
durumunda etkin bir şekilde uygulanabilir. Ancak parasal hedefleme stratejisini uygularken
reel gelir ve toplam talep düzeyinde reel para balansları talebindeki istikrarsızlıklardan
kaynaklanan değişiklikler görmek mümkündür.

12.3.3. Enflasyon Hedeflemesi
Parasal otoritelerin ulaşmaya söz verdikleri orta vadeli sayısal bir enflasyon hedefini
kamuoyuna duyurması, enflasyon hedeflemesi stratejisi olarak tanımlanmaktadır. Bu strateji
ile parasal otoriteler, önceden saptanan zaman dilimi için sayısal bir enflasyon hedefini
kamuoyuna açıkça ilan ederler. Söz konusu sayısal hedef, belirli bir aralık ya da belirli bir
nokta şeklinde belirlenebilir. Bazı uygulamalarda, açıklanan nokta hedef, tolerans aralığı ile
uygulanır.
Ekonomistler arasında optimal enflasyon oranının saptanması hususunda tam bir fikir
birliği mevcut değildir. Bu anlamda en temel sorun, enflasyon oranının sıfır ya da sıfırdan ne
kadar büyük olacağıdır. Literatürde sıfır enflasyon oranı önerisinin yanı sıra, son yıllarda
düşük oranlı pozitif enflasyon oranı lehinde ilen sürülen görüşler de gündeme gelmiştir.
Enflasyon hedeflemesi stratejisinin gündeme gelmesine yol açan başlıca nedenler
arasında, alternatif stratejilerin başarısız1ığı ile birlikte, iktisat teorisinde gözlenen gelişmeler
yer almaktadır.
Enflasyon hedeflemesi stratejisi, para politikasının şeffaflık düzeyini arttırırken, para
politika yapıcılarının da daha sorumlu bir konuma gelmesini sağlar. Gerçekten de enflasyon
hedeflemesi stratejisi oldukça şeffaf bir yapı sergiler. Bu strateji ile, kamuoyuna çok kesin ve
kolaylıkla anlaşılabilir para politikası hedefleri açıklanmaktadır. Örneğin, merkez bankası,
kamuoyuna 3 yıllık bir zaman periyodu içerisinde tüketici fiyatlan endeksinin %1 ile %3
aralığında olacağı konusunda vaatte bulunabilir. Dolayısı ile iktisadi birimler ekonomik
aktivitelerini planlarken hedeflenen enflasyon rakamlarını açık bir değişken olarak göz önüne
alabilirler. Ancak hemen belirtmek gerekir ki hedeflenen rakamlara ulaşmayı engelleyen bazı
makul sebepler söz konusu olabilir. Örneğin petrol fiyatlarında ortaya çıkan beklenmedik
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fiyat artışları, politikacıların enflasyon oranlarındaki geçici yükselme eğilimine müdahale
etme gücünü azaltabilir. Ancak bu durum geçicidir.
Enflasyon Hedeflemesinin Özellikleri
-Enflasyon hedeflemesi stratejisi ile sayısal bir enflasyon hedefi kamuoyuna açıkça
ilan edilir. Enflasyona ilişkin “sayısal” bir hedefin ilan edilmesi, enflasyon hedeflemesinin en
önemli ayırt edici özelliklerinden biridir.
-Enflasyon hedefi parasal ve mali otoritenin ortak kararı ile veya sadece parasal otorite
tarafından ilan edilebilir. Türkiye’de sayısal enflasyon hedefi merkez bankası ve hükümetin
ortak kararı ile belirlenmektedir.
-Merkez bankasının para politikası araçlarını, enflasyon hedefi ile tutarlı bir şekilde
uygulaması, enflasyon ile mücadele açısından son derece önemlidir. Enflasyon hedeflemesi
stratejisini uygulayan ülkelerde merkez bankası araç bağımsızlığına sahiptir.
- Enflasyon hedeflemesi stratejisi kamuoyu açısından rahatlıkla anlaşılabilir bir yapıya
sahiptir. Merkez bankası, hükümet ve diğer ilgili birimlerle sürekli iletişim hâlindedir. Ayrıca
enflasyonla mücadele performansı hakkında ayrıntılı verileri içeren raporlar belirli
periyotlarla yayınlanır.
Enflasyon Hedeflemesinin Ön Koşulları
-Merkez bankasının bağımsız bir konuma gelmesi: Enflasyon hedeflemesi
stratejisini uygulamak isteyen ülkeler merkez bankasının bağımsızlığını arttırıcı
düzenlemelerden kaçınmamalıdırlar. Bu anlamda fiyat istikrarı merkez bankasının birincil
hedefi konumuna getirilmelidir. Fiyat istikrarı hedefine ulaşmak amacıyla birçok ülkede
uygulanan enflasyon hedeflemesi rejiminin başarısı açısından parasal otoritenin amaç
bağımsızlığından ziyade araç bağımsızlığına sahip olması önem arz etmektedir. Bu anlamda
merkez bankası hedeflenen enflasyon oranını yakalamak ve fiyat istikrarını kalıcı kılmak
üzere kullanmayı düşündüğü araçları serbestçe seçebilmelidir.
Merkez bankasının bağımsızlık bakımından güçlü konuma getirilmesi için araç
bağımsızlığı ile birlikte finansal bağımsızlık da sağlanmalıdır. Merkez bankasının finansal
bağımsızlığı, bankanın kamu açıklarını finanse etmek amacıyla kredi verme zorunluluğunda
olmamasıdır. Merkez bankasının finansal bağımsızlığa sahip olması, araç bağımsızlığını
tamamlar ve güçlendirir. Çünkü merkez bankasının finansal bağımsızlığa sahip olması,
kamuya kredi vererek enflasyona yol açmayacağı anlamına gelmektedir.
-Fiskal baskınlığın olmaması: Enflasyon hedeflemesi stratejisini fiskal baskınlığın
yüksek olduğu ülkelerde uygulamak oldukça zordur. Çünkü fiskal baskınlık para politikasının
yönetimi açısından ciddi bir engeldir. Enflasyon hedeflemesi stratejisinin temel bir ön koşulu
olarak fiskal baskınlık düzeyi azaltılmalı ve dolayısıyla kamu kesiminin gerek merkez
bankasından gerekse bankacılık sektöründen borçlanması düşük düzeyde tutulmalıdır. Öte
yandan kamusal gelirler senyoraj gelirleri yerine istikrarlı ve sağlam kaynaklardan
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sağlanmalıdır. Bu anlamda geniş tabanlı bir vergileme politikasının yanı sıra yeterli derinliğe
sahip ulusal finansal piyasaların varlığı önemli bir zorunluluktur. Çünkü yeterli derinliğe
sahip ulusal finansal piyasalar, hem kamu hem de özel sektör borçlanma enstrümanlarını
absorbe edebilir. Finansal piyasaların yeterli derinliğe sahip olmaması ve kamu borç stokunun
sürdürülemez boyutlara ulaşması para politikasını ciddi anlamda sınırlamaktadır.
-Finansal sistemin güçlendirilmesi: Finansal krizlere karşı önemli bir koruma aracı
olarak kabul edilen güçlü ve istikrarlı finansal piyasalar merkez bankasına sadece enflasyon
hedefi ile tutarlı politikalar üzerinde yoğunlaşma sağlar. Dolayısıyla güçlü finansal piyasalar,
merkez bankasının güvenirliğini arttırarak, enflasyonist beklentilerin enflasyon için çıpa
olmasına yardımcı olur.
-Hedeflenen tek değişkenin enflasyon olması: Enflasyon hedeflenmesini
benimseyen ülkeler ücret ve döviz kuru gibi nominal değişkenleri hedeflemekten kaçınmaları
zorunlu olsa da teorik olarak döviz kuru ile enflasyon oranını birlikte hedeflemek
mümkündür. Ancak hemen belirtmek gerekir ki söz konusu hedefler arasında bir çatışma söz
konusu olduğunda enflasyon hedefi tercih edilmelidir. Kısacası enflasyon hedeflemesi
stratejisini uygulamaya karar veren ülkeler fiyat istikrarını kalıcı kılmak amacıyla sadece
sayısal bir enflasyon oranı hedeflemelidirler. Hedeflenen tek değişkenin enflasyon olması
durumunda, siyasal iktidarların merkez bankası kaynaklarına başvurma yolu tıkanmış
olmaktadır.
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Uygulamalar
- Enflasyona rağmen merkez bankasının para arzını arttırma gerekçeleri nelerdir?
- Bir ekonomide deflasyon süreci enflasyon sürecinden daha olumsuz etki yaratır mı?
- Ekonomide istikrarı sağlama adına uygulanan para politikasında merkez bankasının
tercih edeceği strateji ne olmaktadır?
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Uygulama Soruları
1. Enflasyonist politikalara göre bütçe açıklarını finanse etmek için merkez bankası ne
tür uygulama yapmaktadır?
2. Deflasyonun ekonomi açısından en olumsuz etkisi nedir?
3. Döviz kuru hedeflemesinde gerekli kurumsal ve yapısal düzenlemeler zamanında
yapılmadığında hangi sorun gündeme gelmektedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Para arzı artışının enflasyona sebep olduğu bilindiği hâlde, merkez bankaları para
arzını artırmaya devam etmekte enflasyonist politika izlemektedir: Bunu istihdam hedefini
gerçekleştirmek, bütçe açığını finanse etmek, senyoraj geliri elde etmek için yapmaktadır.
İstihdamı arttırmak; yüksek istihdam hedeflendiğinden, genişletici bir politika ile
ekonominin tekrar tam istihdam düzeyine getirilmesi. Bütçe açıklarını finanse etmek;
açıkları finanse etmek için merkez bankasının para basmasıdır. Senyoraj geliri elde etmek;
devletin para basma hakkını kullanarak satın almış olduğu mal ve hizmetlere senyoraj geliri
denir.
Deflasyon, fiyatlar genel düzeyinde düşmedir. Ekonomik belirsizliklerin artması,
kaynak dağılımının bozulması ve sağlıksız büyüme performansına neden olmak gibi sorunlara
neden olmaktadır.
Deflasyonun belirleyicileri ve etkilerine bakıldığında deflasyon; ekonomide üretim
artışlarının yavaşladığı veya durduğu, fiyatlar genel düzeyinin ise düşme eğilimi gösterdiği bir
durumdur. İktisadi birimler tarafından yapılması tahmin edilen toplam harcamaların reel
gelirden az olması, toplam talebin toplam arzdan daha düşük düzeyde kalmasına neden
olmaktadır. Talep yetersizliği satışların yavaşlamasına, fiyatlar genel düzeyinin düşmesine,
üretimin daralmasına yol açmaktadır. Deflasyonun en olumsuz etkisi iktisadi daralma ve
işsizliktir.
Deflasyonun maliyeti; deflasyonun kaynağına, kapsamına ve süresine bağlıdır.
Nominal ücretler aşağı doğru katı olduğunda toplam talep kaynaklı deflasyon istihdamı
azaltabilir. Deflasyon hem finansal sistemin sağlıklı işleyebilmesine hem de ekonominin
istikrarına zarar vermektedir. Borçlu ekonomik birimlerin, borçlarının değerinin artması ve
düşen fiyatlar nedeniyle satış gelirlerindeki azalma sebebiyle firmaların net değerleri
düşecektir. Deflasyonla mücadele stratejilerine göre deflasyon talep yetersizliğinden
meydana geldiğine göre deflasyonu gidermek için talebi arttırıcı tedbirlere başvurulması
gerekmektedir.
Döviz kuru hedeflemesi ile döviz kuru değişkeninin nominal çıpa olarak kullanılması
söz konusu olduğunda, ulusal para, istikrarlı bir yabancı para birimine bağlanır. Parasal
hedefleme ile gelişmişlik düzeyine sahip para ve sermaye piyasalarının varlığı hâlinde, para
politikası araçları vasıtasıyla para arzının toplam miktarı iktisadi konjonktüre uyumlu bir
düzeye getirilebilir. Enflasyon hedeflemesi ise parasal otoritelerin ulaşmaya söz verdikleri
orta vadeli sayısal bir enflasyon hedefini kamuoyuna duyurması olarak tanımlanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Enflasyonist politika doğrultusunda istihdamı arttırıcı uygulamalarının toplam arz
üzerindeki etkisi hangi yönde olmaktadır?
a) Toplam arz eğrisi sağa kayar.
b) Toplam arza etkisi olmaz.
c) Toplam arz değişmez.
d) Toplam arz düşer.
e) Toplam arz yükselir.
2) Bir ekonomide senyoraj geliri neye bağlı olarak artmaktadır?
a) Parasal sıkılaştırma
b) Parasal genişleme
c) Ekonomik genişleme
d) Ekonomik büyüme
e) Ekonomik kalkınma
3) Aşağıdakilerden hangisi deflasyonun etkisini yoğunlaştırmaktadır?
a) Mal talebinin artması
b) Mal talebinin azalması
c) Mal talebinin değişmemesi
d) Para talebinin azalması
e) Para talebinin değişmemesi
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4) Aşağıdakilerden
almamaktadır?

hangisi

deflasyonla

mücadele

stratejileri

arasında

yer

a) Ucuz faizle bol kredi
b) Harcamalar arttırılmalı
c) Yüksek ücret politikası
d) Tüketici kredileri azaltılmalı
e) Kurumlar vergisinde indirim
5) Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesinin ön koşulları arasında yer
almamaktadır?
a) Bağımsız bir merkez bankası
b) Araç bağımsızlığı
c) Finansal bağımsızlık
d) Finansal sistemin güçlendirilmesi
e) Fiskal baskının olması
6) Aşağıdakilerden hangisinde halkın para talebi artmakta, mallara karşı olan talebi ise
azalmaktadır?
a) Deflasyon
b) Kronik enflasyon
c) Enflasyon
d) Stagflasyon
e) Sinsi enflasyon
7) Aşağıdakilerden hangisinde deflasyon sürecinde finansal sistem içinde sorunlu
kredilerde bir artışa yol açmaktadır?
a) Nominal faizlerin düşmesi
b) Kredi çöküşü mekanizması
c) Borç deflasyon mekanizması
d) Beklenmeyen deflasyon mekanizması

263

e) Nominal ücretlerin katı olması
8) Aşağıdakilerden hangisinde deflasyon sürecinde borçlulardan alacaklılara gelir
transferi toplam talepte bir düşüşe neden olmaktadır?
a) Nominal faizlerin düşmesi
b) Kredi çöküşü mekanizması
c) Borç deflasyon mekanizması
d) Beklenmeyen deflasyon mekanizması
e) Nominal ücretlerin katı olması
9) Aşağıdakilerden hangisi mücadele stratejisinde gelir ve kurumlar vergisinde
yapılacak düzenlemelerin yatırımları arttıracak biçimde ayarlanma durumunu ifade
etmektedir?
a) Sinsi enflasyon
b) Stagflasyon
c) Enflasyon
d) Deflasyon
e) Kronik enflasyon
10) Aşağıdakilerden hangisi enflasyonu düşürmek ve enflasyonist beklentileri kontrol
altına almak amacıyla bir ülkenin ulusal parasının değerini, güçlü bir ülkenin parasına
bağlayarak yürüttüğü parasal bir stratejidir?
a) Döviz kuru hedeflemesi
b) Döviz kuru çıpası hedeflemesi
c) Bağımsız para politikası hedeflemesi
d) Enflasyon hedeflemesi
e) Parasal hedefleme

Cevaplar:
1) d, 2) b, 3) b, 4) d, 5) e, 6) a, 7) b, 8) c, 9) d, 10) a
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13. ENFLASYON HEDEFLEMESİ & PARA POLİTİKASI
UYGULAMASINDAKİ GELİŞMELER I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. bölüm 12. bölümdeki “12.3.3. Enflasyon Hedeflemesi” konusunun alt başlığıyla
devam etmektedir.
- Finansal Küreselleşme ve Para Politikaları
- Para Politikalarının Tarihsel Süreci
- 1880-1945 Dönemi Para Politikaları
- 1945-1980 Dönemi: Bretton Woods Sisteminde Para Politikaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Enflasyon hedeflemesinin avantaj ve dezavantajları nelerdir?
2. 1880-1945 Dönemi para politikalarının özellikleri nelerdir?
3. 1945-1980 Dönemi para politikalarının özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
Taylor
Kuralı,
merkez
bankalarının enflasyon ve
çıktıdaki değişikliklere karşı
faiz
oranlarını
nasıl
değiştirmesi
gerektiğini
gösterdiğini anlamak
Sanayi Devrimi’nden I.
Dünya Savaşı’na kadar olan
dönemin temel özelliği altın
para
sisteminin
geçerli
olduğunu bilmek
Bretton Woods döneminin
iktisat politikaları genellikle
Keynesyen
talep
yönlü
maliye
politikalarından
oluştuğunu bilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İnceleyerek

Araştırarak

Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Hesap verilebilirlik
 Mali disiplin
 Dolarizasyon
 Taylor kuralı
 Finansal küreselleşme
 Hegemonik güç
 Bretton Woods Sistemi
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Giriş
Bu bölümde enflasyon hedeflemesinin avantaj ve dezavantajları, enflasyon
hedeflemesi ve Taylor kuralı konuları anlatılmaktadır. Para politikası uygulamasındaki
gelişmeler konu başlığı altında para politikasının tarihsel süreci 1880-1945 ve 1945-1980
dönemleri itibarıyla ele alınmaktadır.
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13.1. Para Politikası Stratejileri (Devamı)
13.1.1. Enflasyon Hedeflemesi (Devamı)
13.1.1.1. Enflasyon Hedeflemesinin Avantajları
-Şeffaflığın artması ve hesap ilkesinin etkili bir şekilde işlemesi: Enflasyon
hedeflemesi stratejisinin uygulanması ile birlikte, hesap verilebilirlik ilkesi işlerlik
kazanmaktadır. Bu strateji ile fiyat istikrarının sağlanacağı vaadi açıkça beyan edilmektedir.
Böylece sorumluluk olgusu ön plana çıkmakta, kamuoyuna verilen vaatler nedeniyle,
sorumlular daha titiz davranmak zorunda kalır. Şeffaflık ve sorumluluk ilkelerinin
uygulanması ile birlikte politika yapıcılarının güvenirlik düzeyi de yükselir.
Enflasyon hedeflemesi stratejisinin ortaya çıkardığı hesap verilebilirlik ilkesi,
politik kaygılarla gündeme gelen enflasyonist para politikası uygulamalarını önleyeceği gibi,
zaman tutarsızlığı probleminden sakınmayı da mümkün kılmaktadır. Böylece merkez
bankasının enflasyonu kontrol etmesinin zorunlu olduğunu kabul eden politik ortam
oluşmakta, parasal otoritenin en temel sorumluluğu da hedef enflasyonu yakalamak
olmaktadır. Buna karşın hedef enflasyondan sapma sorunu ortaya çıktığında da parasal
otoritenin sorunun kaynaklarını ve hangi tedbirlere başvuracağını kamuoyuna ilan etme
zorunluluğu bulunmaktadır.
-Mali disiplinin iyileşmesi: Enflasyona ilişkin sayısal hedefin belirlenmesinde,
parasal otorite bazen tek başına sorumluluk üstlenirken bazen de hükümetle birlikte hareket
eder. Hükümetin enflasyon hedefinin belirlenmesinde parasal otorite ile birlikte hareket
etmesi stratejinin başarısı için taahhüt altına girdiği anlamına gelir. Bu durum hükümetin
enflasyonu tetikleyecek maliye politikası uygulamalarından (kamu harcamalarının
arttırılması) kaçınmasını zorunlu kılmaktadır.
-İktisat politikalarından sorumlu kurumlar arasındaki iş birliğinin artması:
Merkez bankası, hükümet ve diğer ilgili birimlerle sürekli iletişim hâlindedir. İktisat politikası
uygulamalarından sorumlu merkez bankası ve diğer kamusal birimler arasında koordinasyon
kurulması, gecikme sorunun azalttığı gibi kaynak israfını da önlemektedir.

13.1.1.2. Enflasyon Hedeflemesinin Dezavantajları
-Enflasyon kolaylıkla kontrol edilebilir bir değişken değildir: Parasal otoriteler
döviz kurları ve parasal büyüklüklere kolaylıkla müdahale edebilirler. Ancak aynı kolaylığı
enflasyonun kontrolünde görmek oldukça zordur. Bilindiği gibi para politikası
uygulamalarının enflasyonist etkilerini ancak uzun bir gecikme sürecinden sonra görmek
mümkündür. Dolayısıyla sadece enflasyon hedeflemesi ile bireylere ve piyasalara para
politikasının yönelimi konusunda hemen ve kesin bilgi vermek imkânsızdır. Ör: Cari
dönemde hedeflenen düşük oranlı bir enflasyona rağmen uygulanan para politikası karşısında
piyasanın göstereceği tepki istenmeyen sonuçlara yol açabilir.
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-Enflasyon hedeflemesi stratejisi mali disiplinin sağlanması yönünde yetersiz
kalabilir: Bu stratejinin başarılı olması her şeyden önce sağlam bir mali yapı ile birlikte
istikrarlı bir finansal sisteme bağlıdır. Başka bir ifade ile kamu açıklarının sürdürülebilirliği
ve güçlü bir finansal sistem enflasyon hedeflemesinin ön koşullarıdır. Mali açıkların yüksek
düzeylerde seyrettiği ekonomilerde enflasyon hedeflemesi rejiminin sürdürülebilirliği
imkânsızdır. Çünkü geniş kamu açıkları nedeniyle monetizasyon ya da devalüasyon
uygulamalarına gidildiğinde kaçınılmaz sonuç yüksek enflasyondur. Diğer yandan zayıf
finansal sisteme sahip gelişmekte olan ekonomilerde enflasyon oranlarında istikrarsız
dalgalanmalar gözlenebilir.
-Yüksek düzeyli ya da kısmi dolarizasyon olgusu enflasyon hedeflemesi strateji
açısından ciddi potansiyel sorunlara yol açabilir: Gelişmekte olan ekonomilerde iktisadi
faaliyetlerin önemli bir bölümünde dolar kullanılır. Bu durumu söz konusu ülkelerdeki firma,
hane halkı ve banka bilançolarında görmek mümkündür. Diğer yandan gelişmekte olan
ekonomilerdeki borçlar, geniş ölçüde dolar ile ifade edilmektedir. Enflasyon hedeflemesi
stratejisi, esnek döviz kuru uygulamasını da zorunlu kılmaktadır. Kurlardaki ani ve büyük
yükselişler dolar cinsinden ifade edilen borç yükünü arttırır. Bu durum olası bir finansal krizi
tetikler.
Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinin Başarısı Açısından Kamunun Rolü:
Enflasyon hedeflemesi stratejisinin başarısı
sorumluluğu mali disiplini sağlamak ve sürdürmektir.

açısından kamunun

en önemli

-Kamunun fiyatlama ve vergi politikası: Kamu kesimi tarafından üretilen veya
kamunun denetiminde olan mal ve hizmetlerin fiyatlarına ilişkin ayarlamaların yanı sıra,
dolaylı vergi oranlarındaki değişiklikler fiyatlar genel düzeyini doğrudan etkilemektedir.
Kamu fiyat ayarlamalarının ve vergi oranlarındaki değişikliklerin enflasyonist beklentileri
beslememesi için öngörülebilir olması gerekmektedir. Kamunun fiyatlar genel düzeyi
üzerinde yükselme yönünde baskı oluşturacak şekilde gerçekleştirdiği politikalar örneğin,
dolaylı vergi oranlarının arttırılması, enflasyonist eğilimleri tırmandırarak fiyat istikrarını
zedeler.
-Gelirler politikası: Kamunun gelirler politikası enflasyon ve enflasyonist beklentileri
etkiler. Kamu kesiminde ücret ayarlamalarının hedef enflasyon ile tutarlı olması, özel sektör
davranışını da etkiler. Özel sektör ücret ayarlamaları çoğu kez, kamu ücret politikası esas
alınarak belirlenmektedir. Gerek kamu gerekse özel sektörün hedef enflasyon ile tutarlı ücret
değişikliğine gitmesi, fiyatlar genel düzeyi üzerindeki baskıyı azaltarak fiyat istikrarını pozitif
yönde etkiler.
-Kamu harcamaları (kamu alımları) politikası: Tüketim harcamaları, yatırım
harcamaları ve net ihracatın yanı sıra kamu alımları da toplam talebin bileşenidir. İktisadi
birimler gelecek dönem enflasyon oranına ilişkin beklentilerini ayarlarken toplam talep
düzeyindeki değişiklikleri önemli bir gösterge olarak göz önüne alırlar. Kamu kesiminin
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hedef enflasyon oranında sapmalara yol açacak bir kamu harcamaları politikası izlemesi,
enflasyon hedeflemesinin başarısını doğrudan etkilemektedir.

13.1.1.3. Enflasyon Hedeflemesi ve Taylor Kuralı
Para politikasının yürütülmesinde kurala bağlı, duruma bağlı (ihtiyari) politikalar
ayrımı literatürde sıkça yapılmaktadır. Duruma bağlı politikaları destekleyenler, değişen
iktisadi koşullara göre para politikalarının belirlenmesi gerektiğini söylerken, kurala bağlı
politikaları benimseyenler para politikalarında keyfilikten kaçınılması amacıyla kurala dayalı
politikaların önemini vurgularlar. Son yıllarda birçok ülkenin enflasyon hedeflemesine
geçmesi ile birlikte para politikası kuralları ile ilgili çalışmalar artmıştır. 1993 yılında John
Taylor tarafından geliştirilen Taylor Kuralı, para politikası kuralını tanımlamak için
kullanılmaktadır. Enflasyon hedeflemesi uygulayan birçok merkez bankası kısa dönem
faizleri temel politika aracı olarak belirlediği için kısa dönem faizler ile enflasyon arasındaki
ilişkinin nasıl olduğu önemlidir. Taylor Kuralı, merkez bankalarının enflasyon ve çıktıdaki
değişikliklere karşı faiz oranlarını nasıl değiştirmesi gerektiğini gösteren bir denklemdir.
Taylor denklemi aşağıdaki gibi ifade edilir.

it = ( rt +лt⃰ ) +β(лt – лt⃰ ))+αyt
Burada it hedeflenen faiz oranını, rt denge reel faiz oranını лt enflasyon oranını, лt⃰
hedeflenen enflasyon oranını, лt – лt⃰ gerçekleşen enflasyonun hedeflenenden sapmasını ve yt
çıktı açığını göstermektedir. Taylor, makalesinde ABD için enflasyon hedefini ve denge reel
faiz haddini %2, β ve α katsayılarını ise 0,5 olarak almıştır. Bu kurala göre, enflasyondaki
%1’lik artışa karşılık, merkez bankası faiz oranlarını %1’den fazla artırmalıdır. Taylor bu
değerleri kullanarak bu kuralın 1987-1992 dönemindeki ABD para politikasını oldukça iyi
açıkladığını göstermiştir.

13.2. Finansal Küreselleşme ve Para Politikaları
Merkez bankalarının asıl görevleri ekonomideki para miktarını ekonominin ihtiyacı
doğrultusunda ayarlamaktır. Bunu uygularken para politikası araçlarını kullanarak
ekonomideki likidite miktarını ayarlamaya çalışırlar. Merkez bankalarının uyguladıkları para
politikalarının etkinliği ile finansal sistemin gelişmesi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.
Bu doğrultuda finansal sistemde meydana gelen değişmeler uygulanan para politikalarının ve
politika araçlarının değiştirilmesini gerekmektedir. Zira değişen koşullar uygulanan
politikaların etkinliğini yitirmesine neden olabilmektedir.
1940- 1970’ e kadar para politikası uygulamalarında sabit döviz kurunun tercih
edildiği görülmektedir.1970’li yıllarda Keynezyen iktisadın yüksek enflasyon, işsizlik ve
düşük büyüme sorunlarına çare bulamayışı karşısında şartlar değiştiğinde monetarist para
politikaları uygulanmaya başlanmıştır. 1980’lerin ortalarından itibaren monetarist para
politikalarından da vazgeçilerek 1990’lardan günümüze dek uygulanan uzlaşı para politikaları
uygulanmaya başlanmıştır. Ancak 1990- 2000 yılları arasında finansal piyasalarda meydana
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gelen hızlı gelişmeler özellikle 2007-2008 finansal krizi yeni uzlaşı para politikalarının da
etkinliğinin azalmasına yol açmıştır.
Dünyada sermaye hareketleri 1980’lerden itibaren hızlı bir şekilde artmaktadır. Buna
bağlı olarak merkez bankalarının para politikalarını etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve
bağımsız bir para politikası uygulayabilmesi için esnek döviz kuru sisteminin uygulanması
gerekmektedir. Çünkü sabit döviz kuru uygulamalarında ulusal para otoriteleri diğer ülkelerin
para politikalarına bağımlı hâle gelmektedir. Örneğin ülke parasının bağlı olduğu çıpa para
ülkesinde faiz oranları yükseltildiğinde paritenin devam ettirilebilmesi için, sabit döviz kuru
uygulayan ülkelerde de faiz oranlarının yükseltilmesi gerekmektedir. Bu durum sabit döviz
kuru uygulayan ülkelerdeki merkez bankalarının bağımsız para politikası
uygulayamamalarına neden olmaktadır. Bu sebeple günümüzde para politikaları üzerinde
kontrole sahip olmak isteyen ülkelerin serbest döviz kuru sistemini benimsemesi
gerekmektedir.
Ancak esnek kur politikası gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde kur
değişmelerinden kaynaklanan bir takım sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.
Finansal küreselleşme döviz kuru oynaklığını daha da şiddetlenerek, dış ticaret şokları yoluyla
ekonomiye zarar verebilmektedir. Ayrıca kurdaki aşırı yükselmeler, döviz cinsinden
yükümlülüklerin fazla olduğu bir durumda borç yükünü arttırarak ülkelerin ödemeler
bilançosu dengesini bozabilmektedir.
Merkez bankaları ülke içi faiz politikasını dış gelişmelerden bağımsız
belirleyebiliyorsa, para politikaları üzerinde kontrol sahibi olduğu görüşü, günümüzdeki reel
ve finansal ekonomiler için gerçekçi bir varsayım değildir. Çünkü hem yabancı tasarrufların
kullanılması hem de yurt içi tasarrufların yabancılar tarafından kullanılması isteniyorsa yurt
içi ve yurt dışı faiz oranları arasında bağlantının kurulması ve bunların birbirlerini etkilemesi
kaçınılmaz olmaktadır.
Küreselleşmenin para politikaları üzerindeki etkilerine bakıldığında; ülkelerin küresel
ekonomi ile entegre olduklarında ülke ekonomisinin dış şoklardan etkilenmesi kaçınılmaz
olmaktadır. Böylece para otoriteleri dünyadaki gelişmelere tepki vermek zorunda kalmaktadır.
Ülke ekonomileri dünya ekonomileri ile entegre oldukça ülke ekonomisinde hızlı yapısal
değişimlere neden olmakta, geleceğe yönelik nasıl bir değişimin oluşacağı para otoritelerince
doğru bir şekilde tahmin edilememektedir.
Finansal sistemin her geçen gün karmaşık hâle gelmesi uygulanan para politikalarının
etkinliğini azaltmakta, uygulanabilirliğini zorlaştırmaktadır. Örnek olarak faiz oranlarının
temel politika aracı olarak kullanılması gösterilebilir. Fiyat istikrarının sağlanması için yurt içi
faiz oranlarındaki bir değişiklik, risk priminde ve döviz kuru beklentilerinde değişikliklerine
bunun da fiyat istikrarının sağlanamamasına neden olabilir. Eğer ülkede enflasyon
hedeflemesi uygulaması söz konusu ise; ekonomik şartlar sonucu merkez bankası faiz
oranlarını % 1 arttırması, esnek döviz kuru uygulaması doğrultusunda sermaye girişlerini
arttırabilmektedir. Bu durum ülke para biriminin değerlenmesine neden olacak ve faiz artışı
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ile hedeflenen sonuca ulaşılamayacaktır. Küresel sermayenin nasıl hareket edeceği önceden
kestirilemediğinden hükümetlerin sonucu görmesi mümkün olamayabilmektedir.
Uluslararası Ödemeler Bankası Raporu’na göre; finansal piyasalardaki gelişmeler
uygulanan para politikalarını iki açıdan etkisiz kılabilmektedir. İlk olarak finansal
piyasalarındaki türev araç kullanımı faiz aktarma kanalını tıkayabilmektedir. Merkez bankası
faiz oranlarını değiştirdiğinde piyasadaki aktörler bu faiz değişimine karşı türev araçları
kullanarak faiz oranları ile ilgili vade dağılımlarını değiştirebilmekte, böylece faiz oranlarının
harcamalar üzerindeki etkisini geciktirebilmektedir. Çünkü türev araçlar çeşitli faiz oranlarına
sahip varlıkların hızlı bir şekilde birbirleri ile ikamesini sağlayarak faiz oranlarının harcama
ve talep üzerindeki etkilerini geçici olarak erteleyebilmekte ve harcamaların bir süre daha
yüksek düzeyde devam etmesine yol açmaktadır. Buna karşın harcamaların bir süre daha artış
kaydetmesine rağmen faiz oranlarındaki artış harcamalar üzerinde azaltıcı yönde etki
yaratmaktadır.
İkinci olarak finansal piyasalardaki gelişmeler kredi kanalının tıkanmasına yol
açabilmektedir. Bilindiği üzere kredi kanalı büyük oranda bankalar üzerinde işlemektedir.
Merkez bankaları kredi kanalını işleterek başka bir ifade ile bankaların kredi hacmini
etkileyerek toplam harcama düzeyini etkilemeye çalışmaktadır. Bunun başarılı olabilmesi için
banka kredileri ile diğer kredi kaynakları arasında tam ikamenin olmaması gerekmektedir.
Ancak finansal piyasalardaki araç ve kurum sayısındaki artış, krediye alternatif ürünlerin
piyasada işlem görmesine neden olduğu için kredi kanalının etkin işlemesini engellemektedir.
Ayrıca finansal piyasaların gelişmesi bankaların da merkez bankaları tarafından
getirilen kısıtlamalardan kaçınabilmelerini sağlamaktadır. Bankalar da kredi hacmini
arttırabilmek için derinleşen finansal piyasalardan fon bulabilmekte, gelen kredi taleplerini
karşılamada merkez bankalarına bağımlılıklarını azaltabilmektedir.
Bankaların merkez bankalarına bağımsızlıklarını azaltan bir diğer unsur da menkul
kıymetleştirme işlemleridir. Merkez bankalarının bankalar üzerinde etkin olabilmesinin bir
nedeni bankaların kendi aralarındaki hesapları denkleştirmek için merkez bankasının
yükümlülüklerini kullanmalarıdır. Merkez bankası bu işlem sırasında belirlediği gecelik
gösterge faiz oranı ile bankalara borç vermektedir. Eğer bankalar merkez bankasından daha az
borçlanırlar ise merkez bankasının yürüttüğü faiz politikasının etkinliği azalacaktır. Çünkü
menkul kıymetleştirme işlemi bankaların kendi aralarındaki hesapların denkleştirilmesi için
merkez bankasından daha az borçlanma imkânı vermektedir. Özellikle teknolojideki
gelişmelerin de artmasıyla birlikte bu varlıklarla ilgili hakların bankalar arasında transferinin
gerçekleşmesi ile bankalar merkez bankasına başvurmadan kendi aralarındaki hesapları
denkleştirmektedir. Bu da merkez bankasının faiz oranlarını etkileyerek bankalar üzerinde
kurmak istediği kontrol gücünü azaltmaktadır.
Finansal piyasalardaki gelişmelerin para politikalarının etkinliğini azaltması, fiyat
istikrarı ile birlikte finansal istikrarı da sağlamaya çalışan merkez bankalarını zor durumda
bırakmakta ve yeni arayışlara itmektedir.
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Finansal küreselleşmenin artan baskısı karşısında merkez bankalarının kurumsal
yapısında düzenlemelere gidilerek bağımsızlıkları arttırılmıştır. Siyasi otorite karşısında daha
rahat davranan merkez bankalarının para politikalarını daha etkin uygulayacağı kabul
edilmiştir. Ancak günümüzde merkez bankalarının siyasi gücü ve para basma üzerinde tekel
olma konumları artarak devam ederken, krizleri öngörme ve engelleme yönündeki güçleri
aynı şekilde gelişmemiştir. Finansal etkenlerden kaynaklanan istikrarsızlıklar merkez
bankalarını para politikalarındaki etkinliğini sınırlamaktadır.
Finansal piyasaların hızla değişmesi karşısında para politikalarının etkin bir şekilde
yürütülebilmesi ile fiyat istikrarı ve finansal istikrarı tehdit eden sorunların üstesinden
gelebilmek için merkez bankacılığında bazı değişiklik yapılması gerekliliği 2009 yılındaki G20 toplantısında değerlendirmeye alınmıştır. Bunun sonucunda merkez bankalarının aynı anda
hem fiyat istikrarını hem de finansal istikrarı sağlayabilmek için kurumsal yapılarında
gitmenin önemi ile finansal istikrarın sağlanması için para politikalarının çerçevesinin
genişletilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur.
Para politikalarının ve merkez bankalarının rolünün genişletilmesi IMF tarafından da
önerilmektedir. 1990 sonrası dönemde esnek döviz kurunun geçerli olduğu dönemlerde
iktisadi büyümeyi ve refah artışını gerçekleştirmek için en iyi para politikasının enflasyonu
kontrol etmekten geçtiği kabul edilmekteydi. Çünkü istikrarlı bir enflasyon ile birlikte risk
priminin düşeceği ve istikrarın kendiliğinden sağlanacağı böylece ekonomik büyüme ve refah
artışının sağlanacağı varsayılmıştır. Bu görüşten hareketle merkez bankaları tüketici fiyat
endeksini hedef alarak enflasyonu kontrol altına almada büyük başarı sağlamıştır. Enflasyon
hedeflemesi yapan birçok ülkenin düşük enflasyon oranlarını yakaladıkları görülmüştür.
Ancak son yaşanan finansal kriz ile sadece enflasyonun kontrol altında tutulması finansal
krizleri ertelemede yeterli olmamıştır. Bu nedenle para politikaları ile yapılan önerilerde
enflasyonla birlikte varlık fiyatlarının da yakından takip edilmesi önerilmektedir.

13.3. Para Politikalarının Tarihsel Süreci
Merkez bankalarının tarihsel süreç içinde üç farklı dönemde iki farklı amaca
yöneldikleri görülmektedir. Bu dönemlerden birincisi 1840-1914 arasındaki Victoria çağı
olarak adlandırılan dönemdir. Bu dönemde para politikalarının temel amacı altın standardı
uygulamasının geçerli olduğu sistemde hem altın standardını devam ettirmek hem de finansal
istikrarı devam ettirebilmektir. İkinci dönem 1940-1960 sonlarına kadar olan dönemi
kapsamaktadır. Bu dönemde kamu müdahalelerinin ekonomide yoğun olarak hissedildiği
dönemdir. Bu dönem büyük buhran olarak anılan dönem sonrasına denk gelmektedir. Bu
dönemde serbest piyasa ekonomilerinde merkez bankalarının hükümetlere tabi olduğu dönemi
ifade etmektedir. Para politikaları merkez bankalarından çok hükümetler tarafından
yürütülmüştür. Bu dönemde hükümetler altın standardı sistemi terk edildiği için faiz
oranlarını baskı altında tutmayı hedeflemişlerdir. Para politikalarında üçüncü dönem
1980’lerden sonra serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı dönemdir. Devletin piyasa
üzerindeki hâkimiyeti yeni dönemle sona ermiş para politikası uygulanması bağımsız merkez
bankalarına devredilmiştir.
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Dönemler itibariyle uygulanan para politikalarında kendine özgü hedefler ve
araçlarının olduğu görülmektedir. Bir dönem ara hedef olarak döviz kurlarının sabitlenmesi
veya belirli bir bant aralığında tutulması tercih edilirken; zaman içinde bundan vazgeçilmiş ve
parasal toplamlar ara hedef olarak tercih edilmeye başlanmıştır. Ancak koşulların değişmesine
bağlı olarak bu uygulamadan da vazgeçilmiş ara hedef olarak enflasyon oranları tercih
edilmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda bankacılık sistemindeki düzenlemelerin kaldırılması,
banka dışı finansal aracılık hizmetlerinin gelişmesi ve buna bağlı olarak yeni finansal
araçların ortaya çıkması para politikalarının etkinliğini ve değişimini etkileyen gelişmelerdir.
Bu gelişmeler paralelinde daha etkin para politikalarının uygulanması için merkez bankası
bağımsızlığı zaman içinde önem kazanmış, merkez bankaları politika araçlarını kendileri
belirlemiş, kamu borçlarının yönetiminde sorumlulukları azaltılmıştır.
Para politikalarını tarihsel sürecine bakıldığında, finansal küreselleşmenin başlangıç
dönemlerinde altın standardı sistemi geçerli iken 1980-1990 ve 2000’li yıllarda finansal
piyasalarda meydana gelen gelişmeler para politika stratejilerinin devamlı bir şekilde
yenilenmesine yol açmıştır

13.3.1. 1880-1945 Dönemi Para Politikaları
Sanayi Devrimi’nden I. Dünya Savaşı’na kadar olan dönemin temel özelliği altın para
sisteminin geçerli olmasıdır. Altın para standardında her bir ülke kendi parasını sabit bir altın
ağırlığına bağlı olarak tanımlamakta ve merkez bankaları da yüksek oranda altın rezervleri
bulundurmaktaydı. Çünkü sistemin işleyebilmesi için kâğıt paraların istenildiği anda altına
çevrilebilmesi gerekmekteydi. Bir ülkede ödemeler bilançosunun açık vermesi o ülkeden altın
çıkışının Sanayi Devrimi’nden I. Dünya Savaşı’na kadar olan dönemin temel özelliği altın
para sisteminin geçerli olmasıdır.
Altın para standardında her bir ülke kendi parasını sabit bir altın ağırlığına bağlı olarak
tanımlamakta ve merkez bankaları da yüksek oranda altın rezervleri bulundurmaktaydı.
Çünkü sistemin işleyebilmesi için kâğıt paraların istenildiği anda altına çevrilebilmesi
gerekmekteydi. Bir ülkede ödemeler bilançosunun açık vermesi o ülkeden altın çıkışının
olduğu anlamına gelmekteydi. Merkez Bankası altın çıkışının önüne geçmek için iskonto
oranlarını arttırarak faiz oranlarının artmasına neden oluyor ve ülkeye tekrar altın girişi
olmasını sağlıyordu.
Altın para sisteminde para arzı, altın rezervlerindeki değişimlere bağlı olduğu için
kısıtlıdır. Para politikasının ihtiyari olarak uygulanabileceği alan günümüzdeki kadar geniş
değildir. Günümüzdeki fiyat para sistemine bakıldığında merkez bankalarının para ve kredi
arzını altın para standardının geçerli olduğu döneme göre daha iyi kontrol ettiği
görülmektedir. Çünkü sermaye hareketliliğinin olduğu o dönemde faiz oranları serbestçe
belirlenemiyordu; faiz oranları daha çok döviz kurunun altın giriş ve çıkış noktaları arasında
kalmasını sağlayacak şekilde belirleniyordu ki bu durum uygulanan para politikalarının
serbestçe uygulanmasının önünde engel teşkil etmekteydi.
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Altın para sisteminde uygulanan para politikaları 20. yüzyılın başlarında başarısız
olmaya başladı. Bu sistem, I. Dünya Savaşı’nın başlangıcından itibaren savaş harcamalarının
Merkez Bankası kaynaklarından karşılanması nedeniyle uygulanabilirliğini kaybetmiş ve
sistemi yöneten ve yönlendiren İngiltere’nin 1931’de sistemden ayrıldığını ilan etmesiyle
resmen sona ermiştir.
ABD’de de FED’in 1920’lerde ve 1930’larda uyguladığı para politikaları başarısız
oldu. 1924 yılında FED resesyon döneminde banka kredilerini arttırmak için para politikasını
biraz gevşetti.
1930’larda FED’in başarısız olmasının temel nedeni, bugünkü anlamda, FED’in takip
edeceği açıkça belirlenmiş hedeflerinin (goals) olmamasıydı. Fiyat istikrarının sağlanması
açısından altın standardı ve finansal sistemin istikrarı açısından da Merkez Bankasının reel
senetler karşılığında piyasaya para sunması yeterli görülüyordu. Büyük Depresyon’dan ve II.
Dünya Savaşı’ndan sonra makroekonominin yönetiminde federal hükümet daha aktif bir rol
üstlendi. 1946 tarihli İstihdam Kanunu, maksimum istihdam düzeyinin elde edilebilmesi için
federal hükümeti kendi kaynaklarını kullanması için görevlendirdi. Kanun aynı zamanda FED
için de daha geniş bir yol haritası sundu fakat para politikası için açık hedefler hâlâ
belirlenememişti.
I. ve II. Dünya Savaşları arasında kalan dönem tam bir karmaşa ve istikrarsızlık
dönemi olmuştur. Bu istikrarsızlığın göstergeleri olarak;
Dünya ticaretinin büyük ölçüde azalmış olması, korumacı politikaların yeniden
canlanmış olması, uluslararası para sisteminin ise rekabet gücü sağlamak için yapılan
devalüasyonlar ve her gün değişen döviz kurlarıyla yüksek riskli ve belirsiz bir sisteme
dönüşmüş olması gösterilebilir.
İki savaş arası dönemde uluslararası para sisteminin çekim merkezi İngiltere’den
Amerika’ya kaymıştır. Dünyanın yeni egemen gücü Amerika olmuş ve sterlin rezerv para
olma özelliğini kaybederken dünyanın yeni rezerv parası dolar olmuştur.
İngiltere’nin dünya genelindeki hegemonik güç olmasına dayanan altın standardı
sisteminin yerini II. Dünya Savaşı’ndan sonra mutlak anlamda ekonomik, siyasi ve askeri
üstünlüğe sahip ABD’nin yeni hegemonik güç olarak yükselmesiyle birlikte Bretton Woods
Sistemi almıştır.

13.3.2.
Politikaları

1945-1980

Dönemi:

Bretton

Woods

Sisteminde

Para

II. Dünya Savaşı’nın sonundan 1970’lerin başlarına kadar Bretton Woods Sistemi
olarak adlandırılan uluslararası para sistemi geçerli olmuştur. 1944 yılında savaşın sona
ermesinin ardından toplanan Bretton Woods Konferansı’nda, uluslararası finansal sistemin iyi
işlemesini sağlamak amacıyla Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund, IMF) ve
Dünya Bankası (World Bank, WB) kurulmuştur. İlk kurulduklarında bu kurumlara verilen
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görevler; yeniden yapılanma ve kalkınma amaçlı olarak borç vermek ve ülkelerin
karşılaştıkları geçici ödemeler dengesi problemlerinin üstesinden gelmelerine yardımcı
olmaktı.
1940’ların ortalarından 1970’lere kadar olan Bretton Woods döneminde, sermaye
hareketleri birçok hükümet tarafından kısıtlanmıştır ve bu tür kısıtlamalar ülke içerisinde
iktisat politikalarının daha rahat uygulanabilmesi için de gerekli görülmüştür. Hükümetler bu
sayede yurtiçi faiz oranları üzerindeki kontrolü ele geçirmiş ve hükümetin direktiflerine bağlı
yerel bankalar kanalıyla da yurtiçindeki finansmanı kontrol edebilmişlerdir. Sermaye
hareketlerinin kısıtlanması aynı zamanda liberal ticaret anlaşmalarının uluslararasında
kademeli olarak yenilenmesine de fırsat vermiştir.
Bretton Woods döneminin iktisat politikaları genellikle Keynesyen talep yönlü maliye
politikalarından oluşuyordu. Takip edilen Keynesyen politikalardan dolayı birçok Merkez
Bankası enflasyonun kontrolünden ziyade büyüme oranlarının arttırılması yönünde politikalar
uygulamıştır. Para politikaları bu yıllarda maliye politikalarını destekler tarzda uygulandığı
için ikinci plandadır ve iktisadi refahın sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde
uygulanmaktadır. Para politikalarının bir anlamda maliye politikalarının yedeğinde
kalmasının nedenleri; Altın Standardının çökmesi, merkez bankaları arasında uluslararası
koordinasyonun başarısızlığı ve 1930’larda Büyük Depresyon’un neden olduğu küresel
çöküşe karşı hükümetlerin tepkilerinin daha çok maliye politikası karakterli olmasıdır. Ancak,
bazılarına göre, 1970’lerde yaşanan enflasyonun temel nedenlerinden birisi de uygulanan aktif
maliye politikalarıdır.
II. Dünya Savaşı’nın sonunda Batı Avrupa ülkelerinin onarım çalışmaları nedeniyle
1950’li yıllarda oluşan dolar kıtlığının yerini 1950’li yılların sonunda ABD’nin dış ödeme
açıklarının oluşturduğu dolar bolluğu almıştır. Dolar bolluğu spekülatif hareketlere neden
olarak 1960’lı yıllarda dolardan kaçışa ve altına olan talebin artmasına yol açmıştır. Altın
fiyatlarındaki yükselişi önlemek amacıyla Londra Altın Fonu kurulmuş ve merkez bankaları
aracılığıyla piyasaya altın sürülerek altın arzı arttırılmıştır. Ancak bu önlemler de spekülatif
hareketleri azaltmamış ve devalüasyon ihtimaline karşılık dolardan kaçış artmaya devam
etmiştir. Bu durum, uluslararası piyasalarda istikrarsızlığa yol açmış ve bu istikrarsızlığı
önlemek amacıyla 18 Aralık 1971 tarihinde önde gelen sanayileşmiş ülkeler, düzenledikleri
Smithsonian toplantısı sonucunda paralarının dolar paritesini düşürme kararı almıştır. Dolar,
bu dönemde % 9 ve 1973 Şubatı’nda da % 5 oranında devalüe edilmiştir. Ancak bu önlemler
de spekülatif atakları engellemeye yeterli olmayınca 1973 yılının Mart ayında başlıca
sanayileşmiş ülkeler ayarlanabilir sabit kur sisteminden çıkarak uluslararası paralarını
dalgalanmaya bırakmışlardır.
Doğrudan altına bağlı Altın Standardı sisteminin ve ardından dolaylı olarak altına
bağlı Bretton Woods Sistemi’nin sona ermesiyle daha önce evrensel para işlerini yerine
getiren altının bu işlevini yerine getirememesi sonucunda para sisteminin meta para ile
herhangi bir bağlantısı kalmamıştır. Bundan dolayı uluslararası para sisteminin
istikrarsızlaşması ve meta para bağlantısının kaybolması merkez bankalarının ve yürüttükleri
para politikalarının önemini giderek arttırmıştır. Ulusal merkez bankaları paranın değerinin
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korunması konusunda daha fazla
bağımsızlaştırılmasını gerektirmiştir.

rol

üstlenmişler

bu

ise

merkez

bankalarının

Bretton Woods Sistemi’nin çökmesiyle ortaya çıkan uluslararası ödeme aracındaki
belirsizlik nedeniyle dünya ticaretinde para birimleri arasındaki ilişki esnek kur sistemiyle
çözülmüştür. Esnek kur sisteminin uygulanması için öncelikle her bir ülkenin uluslararası
sermaye hareketlerine açık hâle getirilmesi ve para ve sermaye piyasalarını kuralsızlaştırması
gerekmektedir. Yeni oluşan sistemde paranın değerinin belirli bir seviyede istikrarlı olarak
sürdürülmesi, yani enflasyonun belirli bir seviyede tutulması gerekmektedir. Aksi durumda
ulusal para ile yabancı para biriminin değişim oranın sürekli değişmesi söz konusu olacaktır.
Bu da enflasyonun yüksek olduğu ülke parasının değer kaybetmesi ve dünya ticaretinden
aldığı payın olumsuz etkilenmesi anlamına gelmektedir.
1970’lerin sonlarındaki yüksek enflasyon 1979-1982 yılları arasında Paul Volcker
tarafından uygulanan şok politikalardan sonra düşürülebilmiştir. Şok politika önemli miktarda
parasal sıkılaştırmayı ve faiz oranlarında yükselmeyi kapsamaktaydı. Şok politika diğer
taraftan resesyona da neden oldu fakat enflasyonist beklentilerin kırılmasında oldukça
başarılıydı.
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Uygulamalar
- Enflasyon hedeflemesi stratejisinin başarısı açısından kamunun en önemli
sorumluluğu nedir?
- 1940- 1970’lere kadar para politikası uygulamalarında hangi uygulamanın tercih
edildiği görülmektedir?
- 1980’lerin ortalarından itibaren hangi yaklaşıma dayalı para politikalarından
vazgeçilmiştir?
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Uygulama Soruları
1. Para politikalarında keyfilikten kaçınılması amacıyla uygulanan kurala dayalı
politika hangisidir?
2. 1970’li yıllarda hangi yaklaşıma göre para politikası uygulaması görülmektedir?
3. 1990’lardan günümüze dek hangi para politikaları uygulanmaya başlanmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Enflasyon hedeflemesinin avantajlarını olarak şeffaflık, hesap verilebilirlik, mali
disiplin, kurumlar arasındaki iş birliği sayılmaktadır. Enflasyon hedeflemesinin
dezavantajları olarak da kolay kontrol edilememesi, mali disiplinin sağlanmasında yetersiz
olması, yüksek düzeyli dolarizasyon olgusu sayılmaktadır.
Enflasyon hedeflemesi stratejisinin başarısı açısından kamunun en önemli
sorumluluğu mali disiplini sağlamak ve sürdürmektir. Kamu fiyat ayarlamalarının ve vergi
oranlarındaki değişikliklerin enflasyonist beklentileri beslememesi için öngörülebilir olması
gerekmektedir. Gerek kamu gerekse özel sektörün hedef enflasyon ile tutarlı ücret
değişikliğine gitmesi, fiyatlar genel düzeyi üzerindeki baskıyı azaltarak fiyat istikrarını pozitif
yönde etkiler. Kamu kesiminin hedef enflasyon oranında sapmalara yol açacak bir kamu
harcamaları politikası izlemesi, enflasyon hedeflemesinin başarısını doğrudan etkilemektedir.
Enflasyon hedeflemesi ve Taylor Kuralı merkez bankalarının enflasyon ve çıktıdaki
değişikliklere karşı faiz oranlarını nasıl değiştirmesi gerektiğini gösteren bir denklemdir.
Merkez bankalarının uyguladıkları para politikalarının etkinliği ile finansal sistemin
gelişmesi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu doğrultuda finansal sistemde meydana
gelen değişmeler uygulanan para politikalarının ve politika araçlarının değiştirilmesini
gerekmektedir.
1940’tan 1970’lere kadar para politikası uygulamalarında sabit döviz kurunun tercih
edildiği görülmektedir.1970’li yıllarda Keynezyen iktisadın yüksek enflasyon, işsizlik ve
düşük büyüme sorunlarına çare bulamayışı karşısında şartlar değiştiğinde monetarist para
politikaları uygulanmaya başlanmıştır. 1980’lerin ortalarından itibaren monetarist para
politikalarından da vazgeçilerek 1990’lardan günümüze dek uygulanan uzlaşı para politikaları
uygulanmaya başlanmıştır. Ancak 1990-2000 yılları arasında finansal piyasalarda meydana
gelen hızlı gelişmeler özellikle 2007-2008 finansal krizi yeni uzlaşı para politikalarının da
etkinliğinin azalmasına yol açmıştır.
Merkez bankalarının tarihsel süreç içinde üç farklı dönemde iki farklı amaca
yöneldikleri görülmektedir. Birincisi 1840-1914 arasındaki Victoria çağı olarak adlandırılan
dönemdir. Bu dönemde para politikalarının temel amacı altın standardı uygulamasının geçerli
olduğu sistemdir. İkinci dönem 1940-1960’sonlarına kadar olan dönemi kapsamaktadır. Bu
dönemde kamu müdahalelerinin ekonomide yoğun olarak hissedildiği dönemdir. Bu dönem
büyük buhran olarak anılan dönem sonrasına denk gelmektedir. Para politikalarında üçüncü
dönem 1980’lerden sonra serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı dönemdir.
Para politikalarını tarihsel sürecine bakıldığında, finansal küreselleşmenin başlangıç
dönemlerinde altın standardı sistemi geçerli iken 1980-1990 ve 2000’li yıllarda finansal
piyasalarda meydana gelen gelişmeler para politika stratejilerinin devamlı bir şekilde
yenilenmesine yol açmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Enflasyon hedeflemesinin avantajlarından hangisinde politika yapıcılarının
güvenirlik düzeyi de yükselir?
a) Hesap verilebilirlik
b) Şeffaflık
c) Mali disiplin
d) Kurumlar arası iş birliği
e) Sorumlu merkez bankası
2) Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesi stratejisinin başarısı açısından
kamunun en önemli sorumlulukları arasında yer almamaktadır?
a) Fiyatlama politikası
b) Vergi politikası
c) Gelirler politikası
d) Maliye politikası
e) Kamu harcamaları politikası
3) Dünyada sermaye hareketleri hangi tarihten itibaren hızlı bir şekilde artmaktadır?
a) 1940
b) 1970
c) 1990
d) 1980
e) 2000
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4) Ülkeler küresel ekonomi ile entegre olduklarında ülke ekonomisinin nelerden
etkilenmesi kaçınılmaz olmaktadır?
a) İç şoklardan
b) Dış şoklardan
c) Dış açıklardan
d) Cari açıktan
e) Ödemeler dengesi açığından
5) Sanayi Devrimi’nden I. Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde hangi para sistemi
geçerli olmuştur?
a) Altın para sistemi
b) Gümüş para sistemi
c) Çift metal sistemi
d) Mal para sistemi
e) Trampa sistemi
6) Enflasyon hedeflemesi stratejisinin başarısı açısından kamunun hangi politikası
gerek kamu gerekse özel sektörün hedef enflasyon ile tutarlı ücret değişikliğine gitmesini
gerektirmektedir?
a) Kamunun fiyatlama politikası
b) Vergi politikası
c) Kamu harcamaları politikası
d) Kamu alımları politikası
e) Gelirler politikası
7) Aşağıdakilerden hangisi para politikası kuralını tanımlamak için kullanılmaktadır?
a) Enflasyon hedeflemesi kuralı
b) Taylor kuralı
c) Simpson kuralı
d) Enflasyon hedeflemesi kuralı
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e) Para arzı hedeflemesi kuralı
8) 1980’lerin ortalarından itibaren hangi para politikası uygulamasına geçilmiştir?
a) Klasik para politikaları
b) Keynesyen para politikaları
c) Neoklasik para politikaları
d) Uzlaşı para politikaları
e) Monetarist para politikaları
9) Aşağıdakilerden hangi döviz kuru uygulamalarında ulusal para otoriteleri diğer
ülkelerin para politikalarına bağımlı hale gelmektedir?
a) Esnek döviz kuru
b) Müdahaleli esnek döviz kuru
c) Müdahaleli sabit döviz kuru
d) Ayarlanabilir sabit döviz kuru
e) Sabit döviz kuru
10) Aşağıdakilerden hangi dönemde para politikalarının temel amacı hem altın
standardını devam ettirmek hem de finansal istikrarı devam ettirebilmektir?
a) 1840-1914
b) 1914-1940
c) 1940-1960
d) 1960-1980
e) 1980-1990

Cevaplar:
1) b, 2) d, 3) a, 4) b, 5) a, 6) a, 7) b, 8) d, 9) e, 10) a
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14. PARA POLİTİKASI UYGULAMASINDAKİ GELİŞMELER II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. bölüm 13. bölümdeki “13.3. Para Politikalarının Tarihsel Süreci” konusunun alt
başlığıyla devam etmektedir.
- 1980 Sonrası Dönemde Para Politikaları
- Monetarist Para Politikaları
- Yeni Uzlaşı (New Consensus) Para Politikaları
- Fiyat İstikrarı Amacının Ön Plana Çıkması
- Finansal İstikrar Amacı ve En Son Ödünç Verme Fonksiyonu
- Para Politikalarının Desteklenmesi Gereği: Makro İhtiyatlı Politikalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 1980 sonrası uygulanan para politikaları hangileridir?
2. Fiyat istikrarı amacının para politikası amaçları arasında ön plana çıkma gerekçesi
nedir?
3. Finansal istikrarın para politikaları açısından önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım
1970’lerde
görülen
stagflasyon
çözümünde
yetersiz kalması Keynesyen
politikalardan vazgeçmeye
neden olduğunu anlamak
Açık
piyasa
işlemleri
aracılığıyla
yeni
para
politikası araçları ortaya
çıkmış, vadeler kısalmış,
değişen durumlara süratle
uyum sağlanması mümkün
olduğunun anlaşılması
Fiyat
istikrarının
diğer
amaçlara ulaşılmasını daha
da kolaylaştırdığı yönündeki
inanç
fiyat
istikrarının
birincil amaç olarak kabul
edilmesine neden olduğunun
anlaşılması.

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Araştırarak

İnceleyerek

Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
 Bretton Woods Sistemi
 Phillips Eğrisi
 Monetarist İktisat
 Yeni Uzlaşı Para Politikaları
 Fiyat İstikrarı
 Finansal İstikrar
 Makro İhtiyatlı Politikalar
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Giriş
Bu bölümde finansal piyasaların küreselleşmesi başlığı altında 1980 sonrası
uygulanan para politikaları iki başlık altında Monetarist ve Yeni Uzlaşı yaklaşımları
doğrultusunda anlatılmaktadır. Para politikalarındaki uygulamalarında fiyat istikrarının ön
plana çıkmasının yanında finansal istikrarın önemine de vurgu yapılarak incelenmektedir.
Son olarak para politikalarının makro ihtiyatlı politikalarla desteklenmesi konusu ele
alınmaktadır.

292

14.1. Para Politikalarının Tarihsel Süreci (Devamı)
14.1.1. 1980 Sonrası Dönemde Para Politikaları
Bretton Woods Sistemi’nin çöküşünü takip eden yıllarda para politikalarının daha iyi
yürütülmesi için merkez bankalarının bağımsız, şeffaf ve hesap verebilir olması gerektiği
sıklıkla vurgulanmıştır.
Sabit kur sisteminin ardından esnek kur sisteminde merkez bankalarının hangi
enflasyon oranını kabul edecekleri kendi tercihlerine bağlıydı. Ancak enflasyon oranlarının
yüksek olduğu ekonomilerde büyüme oranlarının azaldığı görüldü. Bunun üzerine birçok
Merkez Bankası esnek kur sistemi ile enflasyonla ve durgunlukla mücadele için geçerli olacak
para politikasının ne olacağını araştırmaya başladı.
1980’li yıllar iktisat politikası seçeneği olarak Keynesyen iktisadın terk edildiği
yıllardır. 1970’lerde görülen stagflasyon olgusunun ve diğer sorunların çözümünde yetersiz
kalması Keynesyen İktisat çerçevesinde önerilen politikalardan vazgeçilmesine neden
olmuştur. Keynesyen İktisatçılar tarafından geliştirilen Phillips Eğrisi analizine göre
enflasyonla işsizlik oranları arasında bir değiş-tokuş (trade-off) ilişkisi söz konusudur.
İşsizliği azaltmak isteyen politikacılar bir miktar enflasyona katlanmak zorundadırlar ya da
enflasyon düşürülmek isteniyorsa bir miktar işsizliğe katlanmak gerekir. Ancak 1970’lerde
yaşanan gelişmeler hem enflasyonun hem de işsizliğin aynı anda yaşanmasına ve Phillips
Eğrisinde öngörülen ilişkinin ortadan kalkmasına neden olmuştur. 1980 sonrası dönem
merkez bankacılığında da temel dönüşümlerin yaşandığı dönem olmuştur. Merkez bankaları
tarafından yerine getirilen banknot basımı, hükümete bankacılık hizmetleri verme, bazı
istatistiki bilgileri toplama, araştırmalar yapma, uluslararası ilişkilerde görev alma gibi bazı
fonksiyonların niteliği değişerek devam etmiştir. Para ve kur politikalarını düzenlemek,
bankacılık sistemini denetlemek gibi fonksiyonlarının yanı sıra teknolojik yenilikler ile
birlikte artan finansal yenilikler sonucunda ödemeler sistemi aracılığı ile finansal sistemin
sağlıklı işlemesini sağlamak da merkez bankalarının sorumluluğu ve fonksiyonları arasında
yer almaya başlamıştır.
1990’lı yıllardan önce merkez bankalarının öncelikli amaçları kamu harcamalarını
finanse etmek, hükümete danışmanlık yapmak ve en son ödünç veren mercii olmak iken
1990’lı yıllardan sonra parasal istikrarı sağlamak ve finansal istikrarı korumak merkez
bankalarının temel iki amacı hâline gelmiştir. Fiyat istikrarı düşük enflasyonu gerçekleştirerek
orta vadede sağlıklı bir büyüme ve düşük işsizliği olan bir ekonomiyi oluşturmayı ifade
ederken finansal istikrar finansal piyasalarda, finansal kurumlar ve finansal ödeme sisteminde
istikrarı ifade etmektedir.
Merkez bankalarının kullandığı araçlarda da 1980 sonrası dönemde farklılıklar ve
yenilikler görülmektedir. Faiz aracı öncelikli araç hâline gelmiştir. Kısa vadeli faizlerin
değiştirilmesi yolu ile para politikalarına yön verme daha fazla önem kazanmıştır. Dünya
genelinde dalgalı kur politikasının daha çok kullanılıyor olması, faizin merkez bankası parasal
tabanından para arzına ve enflasyona uzanan parasal aktarım mekanizması içindeki rolünün
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artması, faizin kısa vade içerisinde ayarlanmasının kolay olması kısa vadeli faizlerin politika
aracı olarak kullanılmasının başlıca nedenleridir.
Para politikalarının yönetiminde likiditenin ayarlanmasını sağlayan mevduat munzam
karşılıkları önemini kaybederek açık piyasa işlemleri daha çok kullanılmaya başlanmıştır.
Açık piyasa işlemleri aracılığıyla yeni para politikası araçları ortaya çıkmış, vadeler kısalmış,
değişen durumlara süratle uyum sağlanması mümkün olmuştur. Likidite idaresindeki bu
gelişmeler para politikasının etkinliğini artırmıştır. Para politikalarının sinyaller gönderme ve
buna bağlı olan güven ortamı oluşturma işlevi, merkez bankalarının daha şeffaf olmasına ve
para politikası taktiklerini piyasaya yansıtmasına hizmet eden önemli bir araç hâline gelmiştir.
Merkez bankaları bu işlevi faizler, enflasyon, bekleyişler, kur gibi konularda kullanmışlardır.
Merkez bankalarının para politikası uygulamalarının büyüklükleri ve zaman sıklığı ülkelere
göre farklılık göstermiştir.

14.1.1.1. Monetarist Para Politikaları
1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında literatürde monetarist iktisat olarak bilinen
iktisat okulunun görüşleri kabul edildi ve para politikalarında da kurala dayalı politikalar
uygulanmaya başlandı.
Parasal büyüklükler bir ara hedeftir. Nihai hedef ise enflasyondur. Bu çerçevede para
politikalarının tek bir hedefi olmalıdır ki o hedef fiyat istikrarıdır. Bretton Woods
Sistemi’nden sonra ekonomide finansın ağırlık kazanmasıyla birlikte para politikası değişmiş
ve fiyat istikrarı Merkez Bankasının öncelikli hedefi hâline gelmiştir. Fiyat istikrarını
sağlayan merkez bankalarının aynı zamanda finansal istikrarı da sağlayacağı görüşü de
savunulmaya başlamıştır. Merkez Bankası enflasyonu düşük tutmaya odaklanırsa, yüksek
enflasyonun uyardığı kredi patlamalarının ve beklenmedik deflasyonun veya dezenflasyonun
uyardığı durgunlukların ortaya çıkma olasılığı azalacaktır.
Fiyat istikrarı amacına ve ara hedef olarak da M1 veya M2 gibi parasal büyüklüklere
sahip bir Merkez Bankası günlük olarak para politikalarını elindeki bu operasyonel rehberler
sayesinde daha iyi yürütebilme imkânını da elde etmiş olacaktır.
Enflasyonun her zaman ve her yerde parasal bir olgu olduğu şeklindeki Monetarist
görüşün kabulü, uygulanan para politikalarının da genel çerçevesini belirlemiştir. Buna göre
para ve enflasyon birbirine bağlıdır ve para bir politika değişkenidir. Yani Merkez Bankası
istediği zaman para yaratabilir ya da piyasadaki parayı piyasadan çekebilir. Enflasyon,
Merkez Bankasının denetimindeki parayı aşırı artırmasından dolayı, deflasyon da çok az
artırmasından dolayı gerçekleşir. Bundan dolayı para miktarının bir kurala bağlı olarak
artırılması ya da azaltılması en doğru seçenektir ve bu seçeneğin tercih edilmesi fiyat
istikrarını sağladığı gibi ekonominin doğal işsizlik oranında kalacağını da garanti edecektir.
İstikrarsızlığın tek nedeni piyasalara gereğinden çok ya da az para enjekte eden devlettir.
Piyasalar başarısız değildir ancak devlet başarısızdır.
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1970’lerin sonlarında ve 1980’lerin başlarında uygulanan monetarist para
politikasındaki bazı argümanların yapılan ampirik çalışmalarda geçerli olmadığı ispat
edilmiştir. Örneğin para talebi konusunda Friedman, faiz oranlarının çok önemli olmadığını
ileri sürüyordu. Fakat yapılan çalışmalar para talebi konusunda faizlerin önemli olduğunu ve
para talebinin faizlerdeki değişimlere tepki verdiğini ortaya koymuştur.
ABD’de Monetarist para politikalarının uygulama sonuçlarının tam bir fiyasko olduğu
ileri sürülmektedir. Faiz oranları %20’lere dayanmış, dolar %60 oranında değer yitirmiş,
işsizlik oranları %11’lere tırmanmış ve resesyon baş göstermiştir. Bunların yanı sıra
Meksika’nın 1982 yılında borç krizine girmesi, FED’i parasal hedeflemelerden vazgeçerek
yeni bir para politikası stratejisi aramaya itmiştir. Aynı durum diğer merkez bankaları için de
geçerlidir. 1980’lerin ortalarından itibaren birçok merkez bankası yeni arayışlar içerisine
girmiş ve 1990’larda Yeni Uzlaşı İktisadı gündeme gelmiştir.

14.1.1.2. Yeni Uzlaşı (New Consensus) Para Politikaları
Monetarist para politikaları kendilerinden beklenen sonuçları vermedi; iktisadi
büyümede hedeflenen değerlere ulaşılamadı, işsizlik oranlarında önemli artışlar yaşandı ve
faiz oranlarında rekor artışlar geçekleşti. Bu gelişmelerin ardından birçok iktisatçı parasal
büyüme ile enflasyon oranı arasında yakın bir ilişkinin olmadığı ve merkez bankasının bu
politika ile enflasyonu düşüremeyeceği sonucuna ulaştı. Sonunda, FED ve birçok merkez
bankası parasal stokların hedeflenmesi politikasından vazgeçerek yeni bir para politikası
stratejisi benimsedi.
Yeni uzlaşı olarak adlandırılan politikalar teorik olarak büyük oranda yeni Keynesyen
iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir; para politikalarına verilen önemin artması, maliye
politikasının öneminin azalması ve iktisat politikalarının saygınlığına yapılan vurgular, yeni
uzlaşı ile birlikte makro iktisat içinde giderek kabul görmeye başladı.
Yeni uzlaşı ile diğer iktisat okullarının para politikaları, hem politika araçları hem de
uygulanan politikaların etkileri açısından farklılıklar arz etmektedir.
Yeni uzlaşı yaklaşımı ile içsel para arzı yaklaşımında, parasal toplamların
kontrolünden ziyade faiz oranlarının kontrolü yoluyla kısa dönemde reel etkiler meydana
getirilebileceği kabul edilmektedir. Ancak burada yeni uzlaşı taraftarları reel etkilerin uzun
dönemde ortadan kalkacağını ileri sürerek ve faiz oranlarını araç olarak kullanan para
politikasının uzun dönemde reel etkiler meydana getirmeyeceğini kabul ederek, güçlü ve zayıf
klasik gelenekle aynı düşünmektedir. Yeni uzlaşı taraftarları da monetaristler gibi ekonominin
talep tarafının istikrarsızlık yaratabileceğini kabul etmekte fakat aktif para politikalarıyla
talebin yönlendirilebileceğini ve talepten kaynaklanan istikrarsızlıkların engellenebileceğini
ileri sürerek monetaristlerden ayrılmaktadırlar. Ayrıca para politikasının reel ekonomiyi
etkileme kanalı olan parasal aktarma kanalları ile ilgili olarak monetaristlerin ileri sürdükleri
görüşleri reddederler. Bu bağlamda para politikasının aktarma kanalı monetaristlerin ileri
sürdüğü gibi parasal büyüklüklerden harcamalara doğru değil, faiz oranlarından harcamalara
doğrudur. Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirerek hem faize duyarlı harcamaları
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etkileyerek doğrudan hem de portföy etkisiyle dolaylı olarak toplam talebi etkiler. Ekonomi
hızlı büyüdüğü zaman oluşacak enflasyonu engellemek için faizler yükseltilir ve toplam talep
düşürülür. Ya da ekonomide daralma yaşandığında deflasyonu engellemek için faizler
düşürülür ve toplam talep artırılır. Açıklamaların da gösterdiği üzere, yeni uzlaşı
yaklaşımında toplam talebin etkilenmesi noktasında para politikaları maliye politikalarına
tercih edilmekte ve maliye politikalarına çok küçük bir rol yüklenmektedir.
Hatta merkez bankalarının para politikaları ile enflasyonu kontrol altına alabilmeleri
için kamu maliyesinin disipline edilmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. Çünkü disipline
edilmemiş kamu maliyesi uygulamalarının toplam talebi etkileyerek enflasyonist baskılara
neden olacağı kabul edilir. Bu bağlamda maliye politikasının para politikasını etkilemesine
asla izin verilmemeli ve bütçe denkliği sağlanmalıdır.
Faiz oranlarının politika aracı olarak kullanılacağını ileri süren bir diğer yaklaşım içsel
para arzı yaklaşımını savunan Post Keynesyen iktisat okuludur. İçsel para arzını savunanlarla
Yeni Uzlaşı görüşünü savunanlar uzun dönem etkileri konusunda farklı düşünmektedir. İçsel
para arzını savunanlara göre faiz oranlarına dayalı para politikaları uzun dönemde de reel
etkiler meydana getirirler.
Yeni uzlaşı içerisinde faiz oranlarının politika aracı olarak kullanılması, büyük ölçüde
Wicksell’in iki faiz oranı analizi (two interest rates analysis) temelinde oluşturulmuştur.
Wicksell’in iki faiz oranı, doğal faiz oranı ile kredi faiz oranıdır. Doğal faiz oranı,
sermayenin marjinal verimliliğine ve tasarruflara bağlıdır. Kredi faiz oranı ise bankaların
kredi verirken uyguladıkları faiz oranıdır. Ekonominin dengede olup olmaması bu iki faiz
oranı arasındaki farka bağlıdır. Kredi faiz oranı sözleşmelerle belirlenir ve kontrol edilebilir
ancak doğal faiz oranı sermayenin verimine bağlıdır ve zaman içinde değişebilir. Dolayısıyla
bu iki faiz oranının birbirine eşit olması büyük oranda şansa bağlıdır. O hâlde yapılması
gereken kontrol edilebilen kredi faiz oranlarını doğal faiz oranını yakalayacak şekilde
ayarlamaktır. Bu da büyük oranda merkez bankasının kontrolü altındaki faizler aracılığıyla
gerçekleştirilebilir; eğer kredi faiz oranları doğal faiz oranından düşük olursa enflasyon,
yüksek olursa da deflasyon görülecektir.
Burada Wicksell tarafından ileri sürülen görüş yeni uzlaşı taraftarlarınca da kabul
edilmektedir ki bu görüşün klasik ve monetarist enflasyon analizlerinden farklı olduğu
görülmektedir. Çünkü enflasyona ya da deflasyona yol açan ana unsur para stokundaki
değişiklikler değil iki faiz oranı arasındaki farktır. Dolayısıyla fiyat istikrarının sağlanması da
büyük ölçüde faiz oranları vasıtasıyla gerçekleştirilecektir.
Kısaca özetlemek gerekirse, 1990 sonrasının hâkim görüşü olan yeni uzlaşı
yaklaşımının temel ayırt edici özellikleri şunlardır:
 Para stokuna modelde yer verilmemektedir.
 Faiz oranlarına bağlanan bir politika kuralı vardır. Bu politika kuralına göre
enflasyon merkez bankasının hedeflediği düzeyden saptığında ve üretim miktarı uzun dönemli
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trendinden saptığında merkez bankası faiz oranlarını para politikası aracı olarak kullanacaktır.
Faiz oranlarının ne kadar değiştirileceği ise enflasyondaki ve üretimdeki sapmaya bağlıdır.
 Fiyat ve ücretler toplam talepteki değişimlere yavaş tepki gösterirler. Toplam talep
faiz oranları tarafından etkilenebilir.
 Paranın, üretim ve istihdam gibi reel değişkenler üzerinde uzun dönemde etkisi
yoktur, yani para uzun dönemde yansızdır. Ancak enflasyon oranları, faiz oranlarının toplam
talep üzerindeki etkisinden dolayı para politikaları tarafından etkilenebilir yani düşürülebilir.
Para politikası için enflasyon oranlarının rehber ve faiz oranlarının da politika aracı
olarak tercih edildiği yeni uzlaşı para politikalarına bazı açılardan eleştiriler de
yöneltilmektedir.
Para politikalarının tarihsel süreç içerisindeki uygulamalarına bakıldığında özet olarak
şunlar söylene bilir:
 Altın para standardının geçerli olduğu dönemde merkez bankaları altının
konvertibilitesini sağlamakla yükümlüydüler. Para politikaları bu amaca hizmet edecek
şekilde kullanıldı
 Bretton Woods Sistemi’nin geçerli olduğu dönemde ayarlanabilir sabit kur sistemi
geçerli olduğu için para politikaları çok etkin değildi ve maliye politikalarını destekleyecek
tarzda uygulanıyordu
 1980’lerden sonra neoliberal dönem başlamış ve esnek kur sistemine geçilmiştir.
Esnek kur sistemine geçilmesiyle birlikte para politikaları önem kazanmıştır. 1980’lerin ilk
yarısında Monetarist politikalar uygulanmış ancak 1980’lerin ortalarında önde gelen gelişmiş
ülkeler bu politikalardan vazgeçmiştir.
 1990’lardan itibaren Yeni Keynesyen İktisat çerçevesinde geliştirilen enflasyon
hedeflemesi yaklaşımı uygulanmaya başlamıştır.

14.2. Fiyat İstikrarı amacının Ön Plana Çıkması
Fiyat istikrarı, fiyatlar genel düzeyinin makul bir düzeyde olması ve bu düzeyin uzun
süre muhafaza edilmesidir. Enflasyonla bağlantılı olarak ifade etmek gerekirse fiyat istikrarı,
iktisadi birimlerin tüketim, tasarruf ve yatırım kararlarında fiyatlar genel düzeyini veya
enflasyon oranını dikkate almamalarıdır. Fiyat istikrarını sağlayan enflasyon oranının,
gelişmiş ülkeler için daha çok %1 ile %3 arasında olduğu kabul edilmektedir.
Geleneksel olarak para politikalarının temel amaçları fiyat istikrarı, iktisadi büyüme,
tam istihdam, ödemeler bilançosu dengesinin sağlanması ve finansal istikrarın sağlanmasıdır.
Ancak amaçlar arasındaki çelişkiler ve fiyat istikrarının diğer amaçlara ulaşılmasını daha da
kolaylaştırdığı yönündeki inanç fiyat istikrarının birincil amaç olarak kabul edilmesine neden
olmuştur. Örneğin büyümenin desteklenmesi amacıyla para arzının artırılması büyümeye
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katkı yapabilir ancak para arzı artışından kaynaklanan enflasyon artışı belirli bir süre sonra
büyümeyi de olumsuz yönde etkileyecektir. Aynı şekilde tam istihdamın sağlanması ya da
işsizliğin düşürülmesi amacıyla uygulanan genişletici para politikaları da fiyat istikrarını
bozacaktır. Yine ülkedeki işsizlik daha çok yapısal nedenlerden kaynaklanıyorsa bu tür
işsizliğin giderilmesinde para politikalarının çok fazla katkısı olmayacaktır. Politika amaçları
arasında var olan bu çelişkiler gelinen son aşamada fiyat istikrarı amacının birincil amaç
olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Çünkü fiyat istikrarının sağlandığı bir ekonomide
diğer amaçlara daha kolay ulaşılacağı kabul edilmektedir; fiyat istikrarın sağlandığı bir
ortamda geleceğe dair beklentiler olumlu olacağı için yatırım harcamaları artacak buna bağlı
olarak hem iktisadi büyüme sağlanacak hem de istihdam artacaktır. Ayrıca büyümeyi ya da
istihdamı destekleyen para politikalarının bu hedeflere ulaşılmasında etkin olmaması da fiyat
istikrarının birincil amaç olarak tercih edilmesine katkıda bulunmuştur.
Merkez bankacıları fiyat istikrarı amacına odaklanmanın bir takım avantajları
olduğunu ileri sürerler. Her şeyden önce fiyat istikrarının sağlandığı ve kalıcı olduğu bir
ekonomide tasarruf sahipleri ve yatırımcılar enflasyondan kaynaklanabilecek risklerden
dolayı risk primi talep etmeyecektir. Fiyat istikrarı hedefine odaklanan bir merkez bankasının
uygulayacağı para politikalarının makroekonomik olumlu etkileri de olacaktır. Her şeyden
önce hane halkları ve firmalar karar verirken düşük enflasyon sayesinde güvenilir bir bilgi
temeline sahip olacaktır. Çünkü enflasyonun olduğu bir ortamda nispi fiyat hareketlerini ayırt
etmek daha kolay olacaktır. Üretim, yatırım, tüketim ve tasarruf kararları genellikle nispi fiyat
hareketlerine bağlı olacağı için yüksek enflasyon oranları karar vericilerin nispi fiyatlar
hakkında net bir bilgi almasını engelleyecektir. Sonuçta kaynak dağılımı etkin olmayacak ve
verimsiz harcamaların miktarı artacaktır.
Fiyat istikrarının sağlanması ekonomideki enflasyonist ataletin de kırılması anlamına
geleceği için iktisadi birimler karar alma noktasında geçmiş verilere çok fazla
odaklanmamakta bu sayede fiyatların esnekliği artmaktadır. Enflasyonun olduğu bir
ekonomide insanlar ellerinde daha az nakit bulunduracakları için nakit ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla bankaya daha sık giderler. Ayakkabı eskitme maliyeti olarak adlandırılan
bu durum işlem maliyetlerinin artmasına neden olacaktır. Böyle bir durum enflasyon
belirsizliğinin yaşanması durumunda da görülecektir. Fiyat istikrarının sağlanması bu tür
maliyetleri oldukça azaltacaktır.
Fiyat istikrarı hedefine odaklanmanın bir diğer nedeni yüksek enflasyonun neden
olduğu maliyetlerdir. Bu maliyetlerden en önemlilerinden birisi de reel faiz oranlarının
yüksek olmasıdır. Bir ülke ekonomisinde enflasyon oranları ne kadar yüksekse ve aynı
zamanda ne kadar değişkense reel faiz oranları da o ölçüde yüksek olacaktır. Reel faiz
oranları arttıkça bir taraftan sermeye birikimi azacak diğer taraftan kişi başına düşen gelir
miktarında azalma olacaktır.
Fiyat istikrarının sağlandığı bir ekonomide gereksiz koruma (hedging) faaliyetlerine
girişilmeyecektir. Böylece bireylerin ve firmaların kaynakları koruma faaliyetleri için
kullanılmaktansa verimli alanlarda kullanılacaktır. Örneğin yüksek enflasyonun olduğu bir
ortamda reel malların stoklanması yönünde bir güdü oluşmaktadır. Böylece bu reel malların
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değerleri muhafaza edilebilecektir. Ancak reel malların olması gerekenden daha fazla
stoklanması etkin bir yatırım kararı değildir ve ayrıca iktisadi ve reel gelir büyümesini
engeller.
Merkez bankalarının fiyat istikrarını önemsemelerinin nedenlerinden birisi de fiyat
istikrarı ile finansal istikrar arasındaki sıkı ilişkidir. İstikrarsız fiyat hareketlerinin olduğu
ekonomilerde finansal istikrarın sağlanması oldukça zor olacaktır. Varlık değerlerinde
enflasyondan dolayı hızlı değer kayıpları olduğunda finansal kesimin bilançosunda
bozulmalar olacaktır. Örneğin kısa vadeli mevduatlarda uzun vadeli sabit faizli kredi veren bir
banka, enflasyonda artış olduğunda verdiği kredilerin reel değerinde azalmalarla karşı karşıya
kalacaktır. Yani varlıklarının (aktiflerinin) değerinde düşme olacaktır. Bu durum bankanın
aniden iflas etmesine neden olabilir. Eğer bir ekonomide fiyat istikrarı sağlanmış ise finansal
kurumlar bu tip olaylara maruz kalmayacak ve finansal istikrar sağlanacaktır.

14.3. Finansal İstikrar Amacı ve En Son Ödünç Verme Fonksiyonu
Merkez bankasının zor durumdaki bankalara yardım etmesi aslında finansal sistemin
sağlamlığı ve denetimi ile yakından ilişkilidir. Bir ekonomide finansal sistem ne kadar
gelişmişse bankaların merkez bankalarından kredi talepleri de o ölçüde az olmaktadır. Kriz
dönemlerinde ya kriz finansal sistemden kaynaklandığı için ya da finansal sistemi etkilediği
için, bankaların Merkez Bankasına başvurularında artışlar yaşanmaktadır.
2008 finansal krizi, enflasyon hedeflemesi yaklaşımını zayıflatarak Merkez
Bankasının inandırıcılığının azalmasına neden olmuş ve en son ödünç veren mercii olma
işlevini yeniden önem kazanmıştır. Krizle birlikte finans piyasalarında yaşanan belirsizlik ve
korku sonucu bazı finansal araçların alım-satımının azaldığı veya tamamen engellendiği
görüldü ve Merkez Bankasının son başvurulacak piyasa yapıcısı olması işlevinin ne kadar
önemli olduğunun farkına varıldı.
Sadece son yaşanan 2008 finansal krizi değil 1990 sonrası yaşanan krizler merkez
bankalarının finansal istikrarı sağlamakla yükümlü olmaları gerektiği konusunda artan bir
görüş birliğinin oluşmasına neden oldu. Finansal sisteminin istikrarını korumakla görevli olan
bir Merkez Bankası bu görevi yerine getirebilmek için piyasayla ilgili bir veri alındığında ya
da bir haber duyduğunda buna tepki verecektir. Bu amaçla piyasayla ilgili gelişmeleri
yakından takip etme zorundadır. Teknolojik gelişmeler merkez bankalarına bu imkânı
vermektedir. Merkez banklarının piyasayla ilgili aldıkları haberlere tepki vermeleri para
politikalarının ihtiyari para politikası olmasına yol açmaktadır. Bu noktada merkez
bankalarının bu şekilde davranmalarına karşı çıkanlar da vardır. Çünkü merkez bankası aldığı
habere olması gerekenden fazla ya da düşük tepki verebilir. Finansal piyasalarda istikrarı
korumak için çaba sarf eden bir Merkez Bankasını bu noktada bekleyen bir ikilem söz
konusudur. Şöyle ki finansal piyasa verilerini teknolojideki gelişmelerin de yardımıyla, gün
içinde devamlı takip edebilen bir Merkez Bankası, aldığı piyasa verilerine anlık tepki
verebilir. Ancak Merkez Bankası uyguladığı para politikasının sonucunu belirli bir
gecikmeyle öğrenebilecektir. Çünkü yapılan ekonometrik çalışmalar uygulanan para
politikalarının belirli bir gecikmeyle etkisini hissettirdiğini ortaya koymuştur.
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Merkez bankalarının finansal istikrarı önemsemeleri sadece finansal piyasalardan
kaynaklanan bir takım dalgalanmalara verecekleri tepki ile ilgili değildir. Günümüz finansal
piyasa koşullarında merkez bankalarının belirli amaçlar için uygulayacakları para politikaları
da finansal piyasaları ve oradan da reel ekonomiyi etkileme potansiyeli taşımaktadır. Para
politikalarında bir değişim ilk aşamada varlık fiyatlarını ikinci aşama da bilançolarında bu
varlıkları bulunduran finansal kuruluşların bilanço yapılarını etkileyecektir. Bilanço yapıları
bu durumdan etkilenen finansal kuruluşların bu duruma verecekleri tepki varlık fiyatlarını
tekrar etkileyecektir. Varlık fiyatlarında meydana gelen bu dalgalanma ise ekonomide
dalgalanmalara neden olacak; varlık fiyatlarındaki artış ya da azalışlar yeni yatırımların
finansman maliyetlerini etkileyerek reel ekonomik sonuçları doğuracaktır. Dolayısıyla merkez
bankalarının, uygulayacakları para politikalarını bu gerçeği bilerek uygulamaları
gerekmektedir.

14.4. Para Politikalarının Desteklenmesi Gereği: Makro İhtiyatlı
Politikalar
Finansal piyasaların her geçen gün büyümesi, finansal araç ve aracı sayısının artması,
ülkeler arasındaki finansal sermaye hareketlerinin olumsuz etkilerinin giderek artması finansal
istikrarın sağlanması için politika yapım sürecinde banka dışı finansal sektörün daha fazla
önemsenmesini zorunlu kılmıştır. Yani merkez bankaları ya da ilgili diğer kurumlar finansal
istikrara yönelik politikalar geliştirirken tepki fonksiyonlarına banka dışı finansal kesimi de
dâhil etmeye başlamıştır.
Para politikaları yürütülürken politika aracı olarak faiz oranlarının tercih edilmesi ve
piyasalardaki diğer oran ve fiyatların belirlenen faiz oranlarını takip edeceğinin varsayılması
bankalar dışındaki finansal aracıların süreç içerisinde biraz göz ardı edilmesine neden oldu.
Finansal piyasalarda bankalara daha çok önem verilmesinin bir diğer nedeni, para
politikalarının büyük oranda kredi kanalı ile çalıştığının kabul edilmesi ve krediler kontrol
edildiğinde risklerinde kontrol edildiğinin varsayılmasıdır. Finansal sistem içerisinde
bankalara daha fazla önem verilmesinin bir diğer nedeni ise önceki dönemlerde bankalara
hücumların neden olduğu çalkantıların ekonomilerde yarattığı sorunlardır. Bu sorunların
tekrar yaşanmaması için mevduat sigortası uygulamasına ve merkez bankalarının en son
ödünç verme rolüne daha fazla vurgu yapılmış ve bu sayede problemlerin çözüleceği
varsayılmıştı.
Bankalar dışındaki finansal aracılık hizmetlerine gereken önemin verilmemesi bu
kurumlarla hiç ilgilenilmediği anlamına gelmemelidir. Fakat finansal piyasalarda hem
düzenlemeler hem de denetimler daha çok bireysel kurumlar ve piyasalar üzerine yoğunlaştığı
için ve bunların makroekonomik sonuçları üzerine çok fazla durulmuyordu. Finansal
düzenleme ile bireysel kurumların sağlamlığı hedeflendi ve asimetrik bilgi gibi nedenlerden
kaynaklanan piyasa başarısızlıklarının giderilmesi amaçlandı. Ancak piyasa başarısızlıklarının
neden olabileceği sistematik ve makroekonomik sorunlar büyük oranda göz ardı edildi.
Kısaca mikro ihtiyatlı politikalar uygulanırken makro ihtiyatlı politikalara gereken önem
verilmedi. Oysa sistematik risklerin engellenebilmesi için mikro bakış açısını da içine alan
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makro bir bakış açısı gereklidir. Çünkü mikro ihtiyatlı politikalarda bireysel finansal kurumlar
göz önünde bulundurulurken bu kurumlar arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin ortaya
çıkarabileceği riskler olabilir. Dolayısıyla makro ihtiyatlı politikalarla sistemin geneline
bakılmalıdır.
Finansal piyasalardaki sorunların sadece mikro çerçevede ele alınmasının
nedenlerinden bir diğeri de hiç kuşkusuz piyasanın erdemlerine olan güvenin yüksek olması
ve bu çerçevede finansal piyasalardaki deregülasyon faaliyetlerinin desteklenmesidir. Bundan
dolayı finansal piyasalara çevrimin gereklerine uygun olarak yapılacak müdahaleler bizatihi
sistemin işleyişine yapılan müdahaleler olarak addedilmiş ve kabul görmemiştir. Ancak
1990’lardan itibaren yaşanan finansal krizler ve özellikle ABD kaynaklı 2007-2008 finansal
krizi merkez bankalarının yürüttükleri para politikalarının finansal istikrarı sağlama
noktasında yetersiz kaldığını göstermiştir. Bu durum birçok merkez bankasının finansal
istikrarın sağlanması konusuna daha ciddi bir şekilde eğilmesine neden olarak hem merkez
bankalarının kurumsal yapılarında hem de takip edilen para politikalarında bazı yeniliklerin
yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Finansal istikrarın sağlanması için bu çerçevede
önerilen yeni politikalar, makro ihtiyatlı politikalar olarak adlandırılmaktadır ve politikalar
sayesinde para politikalarının daha etkin bir şekilde yürütülebileceği ileri sürülmektedir.
Finansal istikrarın her geçen gün daha karmaşık bir hâl alması finansal istikrarın
sadece para politikası araçlarıyla sağlanamayacağını, bu bağlamda, yeni bir politika
çerçevesinin oluşturulması gerekliliğini göstermiştir. Gelişmiş finansal piyasaların olduğu bir
dünyada, para politikalarının geleneksel olarak faiz oranı aracına bağlı şekilde yürütülmesi
fiyat istikrarı ile birlikte finansal istikrarında sağlanması noktasında merkez bankalarını zor
durumda bırakabilir. Şöyle ki faiz oranlarının düşük düzeylerde tutulduğu dönemlerde
girişimciler aşırı risk alabilirler ve bu risklerin azaltılması adına faiz oranlarının daha da
düşürülmesi gerekebilir yani ekonomi düşük faiz oranı tuzağına düşebilir. Alınan aşırı riskin
neden olduğu bir kriz ortaya çıktığında da finansal sistemin istikrarın sağlanabilmesi için faiz
oranlarının yine düşük bir düzeye çekilmesi gerekebilir. Ya da aşırı kredi genişlemesinin
engellenmesi için faiz oranlarının yükseltilmesi gerekebilir ki bu durumda da eğer finansal
sistem zayıfsa finansal istikrar adına faiz oranlarını artırmak çok riski olacaktır. Böylece
parasal otoriteler düşük bir faiz oranı dengesinde sıkışıp kalmaktadır. Dolayısıyla bu tür
olumsuzluklarla karşılaşılmaması ve para politikalarının daha etkin olarak uygulanabilmesi
için faiz oranı politikasının makro ihtiyatlı politikalarla desteklenmesi gerekir.
Makro ihtiyatlı politikalar; finansal sistemin sağlam ve istikrarlı bir zemine
oturtulmasını hedefleyen politikalardır. Makro ihtiyatlı politikaların temel amacı, sistematik
riskleri teşhis etmek, bu risklerin etkilerini küçültmek ve yapısal kırılganlıkların oluşumunu
engellemektir. Bu politikalar, sistemin tümüne yönelik politikaları içerdiği için sistemdeki
tüm kurum ve piyasalar makro ihtiyatlı politikalar çerçevesindeki düzenlemelere dâhil
olmalıdır. Makro ihtiyatlı politikalarla finansal sistemin istikrarı sağlanacağı için para ve
maliye politikaları da daha rahat uygulanabilecektir. Dolayısıyla makro ihtiyatlı politikalar,
para ve maliye politikalarının rakibi değil onları destekleyen politikalardır. Makro ihtiyatlı
politikalar ile sistemin genelini hedeflediği için sadece organize olmuş piyasaların ve bu
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piyasalardaki araçların değil, aynı zamanda organize olmayan tezgâh üstü piyasa
faaliyetlerinin de denetim kapsamına alınması gerekir.
Makro ihtiyatlı politikaların hazırlanmasından ve yürütülmesinden hangi kurum ya da
kurumlar sorumlu olacağı konusunda iki yaklaşım söz konusudur. Birinci yaklaşım Avrupa
Birliği uygulamasında da görüleceği üzere, makro ihtiyatlı politikalar için merkez bankasının
dışında ayrı bir kurumun oluşturulması ve finansal istikrarın sağlanması ile
görevlendirilmesidir. Makro ihtiyatlı politikaların yürütülmesi ile ilgili ikinci yaklaşım ise
merkez bankalarının bu konuyla ilgili görevlendirilmesidir. Bu görüşe göre merkez
bankasının hem faiz politikası aracını hem de düzenleyici araçları uhdesinde toplaması gerekir
çünkü merkez bankaları piyasalar hakkında oldukça deneyim sahibidir ve makroekonomik
gelişmeleri yakından takip edebilecek tüm araçlara sahiptir.
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Uygulamalar
- Bretton Woods Sistemi’nin çöküşünü takip eden yıllarda para politikalarının daha iyi
yürütülmesi için merkez bankaları açısından neye vurgu yapılmıştır?
- Yeni uzlaşı olarak adlandırılan politikalar teorik olarak hangi iktisatçılar tarafından
geliştirilmiştir?
- 2007-2008 finansal krizi merkez bankalarının yürüttükleri para politikalarının hangi
istikrarı sağlama noktasında yetersiz kaldığını göstermiştir?
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Uygulama Soruları
1. Merkez bankalarının kullandığı araçlarda da 1980 sonrası dönemde ne gibi
farklılıklar ve yenilikler görülmektedir?
2. Yeni uzlaşı ile diğer iktisat okullarının para politikaları, hem politika araçları hem
de uygulanan politikaların etkileri açısından ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?
3. Para politikalarının faiz oranı aracına bağlı şekilde yürütülmesi fiyat istikrarı ile
birlikte finansal istikrarında sağlanması noktasında merkez bankalarını niçin zor durumda
bırakmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1980 sonrası dönem merkez bankacılığında da temel dönüşümlerin yaşandığı dönem
olmuştur. Merkez bankaları tarafından yerine getirilen banknot basımı, hükümete bankacılık
hizmetleri verme, bazı istatistiki bilgileri toplama, araştırmalar yapma, uluslararası ilişkilerde
görev alma gibi bazı fonksiyonların niteliği değişerek devam etmiştir. Para ve kur
politikalarını düzenlemek, bankacılık sistemini denetlemek gibi fonksiyonlarının yanı sıra
teknolojik yenilikler ile birlikte artan finansal yenilikler sonucunda ödemeler sistemi aracılığı
ile finansal sistemin sağlıklı işlemesini sağlamak da merkez bankalarının sorumluluğu ve
fonksiyonları arasında yer almaya başlamıştır.
Monetarist para politikalarına göre parasal büyüklükler bir ara hedeftir. Nihai hedef
ise enflasyondur. Bu çerçevede para politikalarının tek bir hedefi olmalıdır ki o hedef fiyat
istikrarıdır. Bretton Woods Sistemi’nden sonra ekonomide finansın ağırlık kazanmasıyla
birlikte para politikası değişmiş ve fiyat istikrarı Merkez Bankasının öncelikli hedefi hâline
gelmiştir. Fiyat istikrarını sağlayan merkez bankalarının aynı zamanda finansal istikrarı da
sağlayacağı görüşü de savunulmaya başlamıştır.
Yeni uzlaşı politikaları teorik olarak büyük oranda yeni Keynesyen iktisatçılar
tarafından geliştirilmiştir; para politikalarına verilen önemin artması, maliye politikasının
öneminin azalması ve iktisat politikalarının saygınlığına yapılan vurgular, yeni uzlaşı ile
birlikte makro iktisat içinde giderek kabul görmeye başladı. Yeni uzlaşı yaklaşımı ile içsel
para arzı yaklaşımında, parasal toplamların kontrolünden ziyade faiz oranlarının kontrolü
yoluyla kısa dönemde reel etkiler meydana getirilebileceği kabul edilmektedir.
Fiyat istikrarı amacının ön plana çıkması uygulamasına göre, amaçlar arasındaki
çelişkiler ve fiyat istikrarının diğer amaçlara ulaşılmasını daha da kolaylaştırdığı yönündeki
inanç fiyat istikrarının birincil amaç olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Merkez
bankalarının fiyat istikrarını önemsemelerinin nedenlerinden birisi de fiyat istikrarı ile
finansal istikrar arasındaki sıkı ilişkidir.
Finansal istikrar amacı ve en son ödünç verme fonksiyonuna göre Merkez
Bankasının zor durumdaki bankalara yardım etmesi aslında finansal sistemin sağlamlılığı ve
denetimi ile yakından ilişkilidir. Bir ekonomide finansal sistem ne kadar gelişmişse
bankaların merkez bankalarından kredi talepleri de o ölçüde az olmaktadır. Kriz
dönemlerinde, ya kriz finansal sistemden kaynaklandığı için ya da finansal sistemi etkilediği
için, bankaların Merkez Bankasına başvurularında artışlar yaşanmaktadır.
Makro ihtiyatlı politikalar ile finansal sistemin sağlam ve istikrarlı bir zemine
oturtulmasını hedefleyen politikalardır. Makro ihtiyatlı politikaların temel amacı, sistematik
riskleri teşhis etmek, bu risklerin etkilerini küçültmek ve yapısal kırılganlıkların oluşumunu
engellemektir. Bu politikalar, sistemin tümüne yönelik politikaları içerdiği için sistemdeki
tüm kurum ve piyasalar makro ihtiyatlı politikalar çerçevesindeki düzenlemelere dâhil
olmalıdır.

305

Bölüm Soruları
1) Phillips Eğrisi analizi hangi iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir?
a) Keynesyen
b) Monetarist
c) Rasyonel beklentiler
d) Parasalcı
e) Arz yanlı iktisat
2) Monetarist yaklaşım enflasyonu nasıl bir olgu olarak kabul etmektedir?
a) Para arzı
b) Para talebi
c) Fiyat istikrarı
d) Parasal
e) Faiz
3) Yeni uzlaşı yaklaşımında toplam talebin etkilenmesi noktasında hangi politika
uygulaması tercih edilmektedir?
a) Vergi politikası
b) Maliye politikası
c) Para politikası
d) İstihdam politikası
e) Dış ticaret politikası
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4) Hangi tarihte neoliberal dönem başlamış ve esnek kur sistemine geçilmiştir?
a) 1970
b) 1945
c) 1980
d) 1990
e) 1975
5) Aşağıdakilerden hangisi makro ihtiyatlı politikalar için merkez bankasının dışında
ayrı bir kurumun oluşturulması söz konusu olmaktadır?
a) NAFTA
b) OECD ülkeleri
c) ABD
d) Avrupa Birliği
e) Rusya
6) Aşağıdakilerden hangi görüşe göre parasal büyüklükler bir ara hedeftir, nihai hedef
ise enflasyondur?
a) Monetarist para politikaları
b) Yeni Uzlaşı para politikaları
c) Keynesyen para politikaları
d) Yeni Keynesyen para politikaları
e) Post Keynesyen para politikaları
7) Aşağıdakilerden hangi görüşe göre para stokuna modelde yer verilmemektedir?
a) Monetarist para politikaları
b) Yeni Uzlaşı para politikaları
c) Keynesyen para politikaları
d) Yeni Keynesyen para politikaları
e) Post Keynesyen para politikaları
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8) Aşağıdakilerden hangi dönemde merkez bankalarının öncelikli amaçları kamu
harcamalarını finanse etmek, hükümete danışmanlık yapmak ve en son ödünç veren mercii
olmak olarak belirlenmektedir?
a) 1940 öncesi
b) 1980 öncesi
c) 1960 öncesi
d) 1970 öncesi
e) 1990 öncesi
9) Aşağıdakilerden hangi durum enflasyon hedeflemesi yaklaşımını zayıflatarak
Merkez Bankasının inandırıcılığının azalmasına neden olmuş ve en son ödünç veren mercii
olma işleviyeniden önem kazanmıştır?
a) 1929 Büyük buhran
b) 1970 petrol krizi
c) 1994 krizi
d) 2001 krizi
e) 2008 krizi
10) Finansal sistemin sağlam ve istikrarlı bir zemine oturtulmasını hedefleyen
politikalar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Para politikası
b) Maliye politikası
c) Makro ihtiyatlı politikalar
d) Finansal istikrar politikaları
e) İhtiyari para politikası

Cevaplar:
1) a, 2) d, 3) c, 4) c, 5) d, 6) a, 7) b, 8) e, 9) e, 10) c
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