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ÖNSÖZ
“Para Teorisi ve Para Politikası” başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesinin Açık ve
Uzaktan Eğitim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri için hazırlanmıştır. Bölüm
açısından önem taşıyan bu derste, günümüz ekonomileri açısından belki de en önemli
tartışmalardan biri olan parasal ekonominin işleyişi ve onun sorunları ele alınmaktadır.
Ayrıca, ekonominin parasal boyutunun yönlendirilmesi bağlamında devletin müdahale alanı
olan para politikaları da irdelenmektedir. Konuyla ilgili yararlanılan kaynaklar ise kitabın
sonunda verilmiştir.
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KISALTMALAR
TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulu
SPK: Sermaye Piyasası Kurulu
GSYİH: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
GSMH: Gayri Safi Millî Hasıla
MG: Millî Gelir
TÜFE: Tüketici Fiyatları Endeksi
ÜFE: Üretici Fiyatları Endeksi
KKBG: Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi
MBP: Merkez Bankası Parası
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YAZAR NOTU
Sevgili öğrenciler, daha önce ele alınan ve özellikle “Mikro İktisat” ile “Makro
İktisat” alanında irdelenen konu ve tartışmalar bu çalışmada ayrıntılarıyla ele alınmamıştır.
Çalışmada özellikle parasal ekonominin güncel konumuyla ilgili olarak mezuniyet sonrası
yararlanacağınız, mutlaka bilgi sahibi olmanız gereken konulara ağırlık verilmiştir.
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1. PARA: KAVRAMSAL ÇERÇEVE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Para kavramının önemi



Parasallaşma süreci



Parasal ekonominin konumu

5

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Para kavramının önemi nedir?

2)

Para hangi alanlarla ilişkilendirilebilir?

3)

Parasallaşma süreci nasıl anlaşılmalıdır?

6

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Para kavramı

Paranın iktisatçılar
tarafından nasıl anlaşıldığı
öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Parasallaşma süreci

Parasallaşma sürecinin
içeriği öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Para



Piyasa



Ekonomik ilişkiler



Piyasalaşma



Parasallaşma
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Giriş
Bu bölümde para olgusunun farklı boyutlarını irdeleyen temel nitelikte bir kavramsal
çerçeveye işaret edilecektir. Piyasalaşma sürecine eşlik eden parasallaşma sürecinin modern
ekonomik ilişkiler açısından taşıdığı kritik önem vurgulanacaktır.
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1.1. Para Olgusu ve Kavramsal Çerçeve
Modern ekonomik ilişkiler ele alındığında genellikle para olgusu ve parasal ilişkiler
irdelenmeden geçilememektedir. Üstelik söz konusu vurgular sadece ulusal düzeyde değil,
uluslararası ve hatta küresel düzeyde de kaçınılmaz niteliktedir. Bazı dönemlerde
makroekonomik veriler ve hedefler bağlamında parasal ilişkilerin önemi vazgeçilmez nitelikte
iken; bazı dönemlerde de parasal krizler ve bu krizlerin olumsuz etkileri üzerinde önemli
tartışmalar gerçekleştirilmektedir.
Bunlara eklenebilecek bir diğer önemli husus da para alanını aynı zamanda bir
ekonomi politikası alanı olarak değerlendirmektir. Özellikle devletlerin uyguladığı para
politikaları, faiz politikaları ve kurum olarak da merkez bankaları, sürekli olarak aldıkları
kararlar ve diğer başlıklar kapsamında yakından izlenmektedirler.
Önemi defalarca vurgulansa dahi yeterli olmayacak bu kritik olgulara geçmeden önce
para ve parasal ilişkilere dair daha temel nitelikte süreçlere odaklanmak yerinde olacaktır.
Söz konusu bu süreçleri tarihsel nitelikte kabul etmek ve ele almak gerektiği
vurgulanmalıdır. Başka bir ifadeyle bu süreçler günümüzde yaşadığımız parasal olay ve
sorunları doğrudan yaratmasalar dahi onların oluştuğu zeminin inşasına katkıda
bulunmuşlardır. Daha da ilginci, bu süreçlerin hâlihazırda da devam eden olgular olduğu
irdelenmelidir. Dolayısıyla, güncel ekonomik tartışmalara bir de bu perspektiften yaklaşmanın
önemli çıkarımlar üretmekte katkısı olabilecektir.
Bu önemli süreçler dizinin bir diğer özelliği de şudur ki, başlangıç itibarıyla hepsi bir
arada yer almasa da zaman içinde birlikte var olan ve karşılıklı etkileşime giren süreçlerden
bahsetmekteyiz. Hatta iktisat teorisinin önemli isimlerinin teorileri vasıtasıyla bu süreçleri
anlamaya ve çözümlemeye çalıştıkları iddia edilebilir. İktisadi ekollerin de bu süreçlerin
analizi üzerinden farklı paradigmalarını ortaya koymaları söz konusu olmuştur.
Artık söz konusu süreçleri ele almaya girişilebilir. Bahsedilmesi gereken ilk süreç
piyasalaşma sürecidir.

1.2. Piyasalaşma Süreci
Esasen iktisatçılar piyasa olgusunu ve/veya kurumunu üretici ile tüketicilerin bir araya
geldikleri bir ortam olarak tanımlarlar. Bu basit tanımın anlattıklarının yetersizliği dikkate
alınacak olursa, piyasayı arz ve talebin karşılaşarak mal(veya hizmet) mübadelesini
gerçekleştirmeleri olarak da değerlendirmek mümkündür.
Piyasa kavramını, olgusunu veya kurumunu detaylı bir biçimde ele almadan öncesine
bakmak da yararlı olacaktır. Nitekim öncesinde ne vardı şeklindeki bir soruya “geçimlik
üretim” vardı biçiminde cevap verilebilir.
Geçimlik üretim, tüketim ve üretim olgularının (veya süreçlerinin) tek bir iktisadi
aktör bünyesinde toplanması olarak tanımlanabilir. Burada insanın başta temel ihtiyaçları
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olmak üzere, ihtiyaçlarını karşılamak üzere bizzat kendisinin üretim faaliyetlerine girişmesi
kast edilmektedir. İnsan, tarihin erken dönemlerinde gerek avcı toplayıcı dönemde gerekse de
yerleşik hayat geçişte öncelikle geçimlik üretim içerisindedir. Başka bir ifadeyle, geçimini
sağlayabilmek, hayatta kalabilmek için zorlu bir mücadele sürecinin içerisinde yer almaktadır.
Avcı toplayıcı dönemin adından da anlaşılacağı üzere, söz konusu dönemde insan
doğa ila birebir ve yalın bir ilişki içerisindedir. Aile veya küçük bir topluluk biçiminde
yaşayan insan doğal çevrenin kendisine hazır olarak sunduğu imkânları değerlendirmeye
yönelmiştir. Yaptığı çeşitli aletlerle hayvanları avlayan veya doğal şartlarda kendiliğinden
yetişen kimi bitki ve meyveleri toplayan insan beslenme ve barınma ihtiyaçlarını
karşılamaktadır. Bu dönemde üretim ile tüketim olgularının birbirlerinden ayrıştığını
söylemek mümkün değildir. Bundan ziyade günümüzün bu iki önemli iktisadi faaliyeti o
dönemlerde de varlığını sürdürmektedir, ama birbirlerine ayrılmaz biçimde yapışmış bir
biçimde.
İç içe geçmiş, yapışık hâldeki üretim-tüketim ilişkileri kapsamında, birbirinden
ayrışmış, farklı birer kimlik hâline gelmiş birer üretici ve tüketiciden bahsedilemez. Tarihin
söz konusu erken döneminde henüz böyle bir ayrışma gerçekleşmemiştir. Bugün bizlere son
derece sıradan gelen bir bilginin somut bir gerçekliğe dönüşebilmesi için daha uzun zaman
geçmesi gerekecektir.
Yerleşik hayata geçilmesi de esas itibarıyla söz konusu dönüşümün gerçekleşmesi için
yeterli olmamıştır. Başka bir ifadeyle, tarım devrimiyle başlayan yerleşik hayat ekonomik
ilişkilerde önemli değişimlere neden olsa dahi, geçimlik üretim düzeni sürmüştür.
Geçimlik üretimin alternatifi olabilecek bir değişim için insanlık piyasanın
kurulmasını beklemek zorunda kalmışlardır. Piyasa geçimlik üretim sistemi içerisinde yer
alan insanların üretim (ve tabii stok) fazlalarını takas etmeye başlamalarıyla kuruldu. Her ne
kadar piyasanın bir icat mı yoksa bir rastlantı mı olduğu konusunda önemli bir tartışma açmak
mümkün olsa da bu noktada esas önemli olan piyasanın kurulmasıydı.
Bazı iktisatçılar gerçekten de piyasanın bir icat olduğunu düşünmektedirler. Buna göre
insan düşünen bir varlık olarak sorunlarının çözümü doğrultusunda bugün bizlerin piyasa
olarak adlandırdığı yöntemi ve/veya kurumu icat etti. Aslında kurguladı demek daha doğru
olacaktır. Ancak, bazı iktisatçılar ise piyasanın kurgulandığına dair elimizde hiçbir kanıt
olmadığını ve bu söylemin piyasanın etkinliğini savunanlarca ileri sürüldüğünü iddia
ediyorlar. Bu iktisatçılara göre piyasa, insanların ürün fazlalarını birbirleriyle takas
edebileceklerini fark ettikleri bir tesadüf ile kurulmuş olabilir. Bu tartışmayı akademik
taraflara bırakarak tekrar vurgulanmalıdır ki, ortaya nasıl çıkmış olursa olsun piyasa
kurulduğu andan itibaren insanın iktisadi tarihi açısından devrim niteliğinde bir dönüşüm
yaratmıştır.
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1.3. Takas veya Trampa
Piyasanın kuruluşundan bahsederken esasen takasın veya trampanın kullanılmaya
başlanmasını işaret ediyoruz. Buradan anlaşılacağı üzere piyasanın asli işlevi mübadelenin
veya diğer bir terim ile alışverişin gerçekleştirilmesidir. Elinde ürün fazlaları olan üretici
piyasaya geldiğinde bu malları başka bir üreticinin malları ile takas eder. Basit bir işlem
olarak görülebilecek bu işlem aslında çok büyük dönüşümlere kapı açmıştır.
Öncelikle vurgulanmalıdır ki, takas veya piyasa ile birlikte artık tek bir birimde
bütünleşmiş üretici ile tüketici kimlikleri ayrışmıştır. Elindeki ürün fazlasını piyasaya getiren
bu noktadan itibaren üretici olarak tanımladığımız role sahiptir. Buna karşılık aynı kişi malını
diğer mallarla takas etmeyi düşünürken diğer mal açısından artık bir tüketici konumundadır.
Daha da ilginci, zaman içinde takas veya piyasa sadece ürün fazlalarının mübadele
edildiği bir yer olmaktan çıkmıştır. Üretimi gerçekleştirenler giderek sadece piyasada başarıyı
elde eden bir ekonomik işleyişi hedeflemeye başlamışlardır. Başka bir şekilde ifade etmek
gerekirse, kendi ihtiyaçları için üretim yapan iktisadi aktör artık piyasada satılacak ve
kendisine iktisadi güç getirecek üretimi gerçekleştirmeye yönelmiştir.
Benzer bir biçimde tüketici de ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri piyasadan temin
etmeye yönelmektedir. Tüketici için geçimlik üretim giderek bir istisna hâline gelmektedir.
Çünkü piyasalar giderek daha fazla alanda insanların ihtiyaç duyduğu ürünleri bol miktarda
ve güvenilir bir biçimde sunmayı başarabilmektedir.
Bu önemli değişimlerin yanı sıra belki de bunlar kadar önemli bir yenilik de mal ve
hizmetlerin değerlerinin artık piyasada belirlenmesidir. Piyasadaki mallarla malların
mübadelesi sırasında ortaya çıkan değişim oranları artık yepyeni bir kavramın, fiyat
kavramının habercisi olmuştur. Bir ihtiyacı gidermek üzere, bizzat o ihtiyacın sahibi olan kişi
tarafından üretilen malın değeri yine aynı kişi tarafından tüketim olgusu dikkate alınarak
belirlenmektedir. Daha sonra iktisat teorisinde bu değere “kullanım değeri” adı verilecektir.
Oysa piyasa için üretilen ve orada mübadele edilen malın değeri yine o piyasada
belirlenmektedir. Söz konusu bu olgu “piyasa değeri” veya “mübadele değeri” kavramıyla
ifade edilmektedir.
Bir başka gelişme de tüketicinin ihtiyaçlarını piyasadan karşılayabilmek için piyasa
işlemlerini gerçekleştirmesini sağlayacak iktisadi değere sahip olabilmesi yönünde değişimler
ortaya çıkartmasıdır. Burada karşımıza çıkan en ilginç olgular, tabii ki bir anda oluşmayan
ama bir süreç olarak karşımıza çıkan iş bölümü ve uzmanlaşma olgularıdır. Daha fazla satın
alma gücüne sahip olmak için insanın daha verimli üretimler gerçekleştirmesinin sonu gelmez
arayışı başlamıştır.
Özetlemek gerekirse önemli değişimler şunlardır:
gelmiştir.

Üretici ve tüketici birbirlerinden ayrı hedeflere ve işlevlere sahip roller hâline
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-

Üretici tüm organizasyonunu piyasayı hedefleyecek biçime dönüştürmüştür.

Tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleri piyasadan temin
edebileceğini fark etmiştir.
-

Mal ve hizmetlerin değerleri piyasada belirlenmeye başlanmıştır.

-

Kullanım değeri ile mübadele değeri farklılaşması ortaya çıkmıştır.

-

İşbölümü ve uzmanlaşma vasıtasıyla verimlilik artışları yaşanmıştır.

1.4. Takasın Açmazı ve Yeni Bir Araç: Para
Daha sonra etraflıca ele alınacak olmasına rağmen, bu noktada kısaca takas veya
trampa sisteminin avantaj ve dezavantajlarını irdelemek gerekmektedir. Takas sistemi
yukarıda vurgulandığı üzere, piyasa kurumunun ortaya çıkmasını sağlayan bir yöntemdir.
Farklı ürünlerin alışverişinin sağlanması, iş bölümü ve verimlilik avantajları yaratması öne
çıkan temel niteliklerdir.
Ancak, takas sistemi çok sayıda malın sürekli olarak alışverişinin gerçekleştirilmesi
açısından çok da uygun bir sistem değildir. Özellikle artan nispi fiyat sayısının takip edilmesi
ve rasyonel biçimde işlemlerin gerçekleştirilmesinin giderek zorlaşması kritik
dezavantajlardır. Bunlara ilave olarak, uygun karşı taraf bulmanın büyük bir soruna dönüşme
riskini vurgulamak gerekmektedir.
Nitekim ilerleyen dönemlerde insanlar takas sisteminin açmazlarını aşacak yeni bir
yöntemin arayışında olmuşlardır. Hem mübadelelerin kolay, hızlı ve düşük maliyetle
gerçekleşmesini sağlayacak hem yukarıda bahsedilen dezavantajları aşacak yeni bir yöntemin
üretilmesi kaçınılmaz hâle gelmiştir.
Zaman içinde ortaya çıkan gelişmeler ile kurumsallaşan ve giderek kritik bir sürece
dönüşen olgu ise paranın keşfidir. Mübadeleyi doğrudan mallar arasındaki bir ilişkiden
koparmakla beraber, para mübadelelerin kolaylaşmasına, piyasanın yayılmasına, fiyat
mekanizmasının verimli bir biçimde çalışmasına önemli katkılar sağlayan bir araç olmuştur.
Günümüzde kullanılan “fiat para” uygulamasına kadar önemli değişim ve
dönüşümlerden geçen para bir kurum olarak modern ekonomik ilişkileri de etkileyen ve
“parasallaşma” adını verebileceğimiz kritik bir diğer ekonomik sürecin ortaya çıkmasına
temel teşkil etmiştir.

1.5. Parasallaşma Süreci
Paranın piyasa mübadelelerinde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte para
piyasalaşmayı takip eden bir süreci ortaya çıkartmıştır. Başka bir şekilde ifade etmek
gerekirse, piyasa nereye giderse beraberinde parayı da götürmektedir. Piyasalaşma bir süreç
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olarak insan hayatına nüfuz ettikçe para da peşinden insan hayatına dâhil olmakta, onu
değiştirmekte ve dönüştürmektedir.
Giderek daha fazla sayıda ihtiyacın insanlar tarafından “geçimlik üretim” yöntemiyle
bizzat insanlar tarafından bizzat kendileri için üretilmesinden vazgeçilmekte ve bu boşluk
piyasalar tarafından doldurulmaktadır. Tabii piyasalaşma süreci ekonomik ilişkilerimiz
kapsamındaki rolünü artırmak yönünde işlerken, kendi işleyişinin ayrılmaz bir parçası hâline
gelen parayı da peşinden insan hayatına taşımaktadır.
Para ve fiyat gibi önemli olgular, kavramlar, değişkenler bu süreçte ister istemez
anlaşılması ve yönetilmesi gereken olgular olarak hayatımıza dâhil olmaktadır. Ancak,
önemle vurgulamak gerekir ki bu süreçlerin tamamlandığını iddia etmek yersiz olacaktır. Söz
konusu süreçler yayılımını sürdürmekte ve modern ekonomik ilişkileri dönüştürmeye devam
etmektedir. Bu bağlamda, para teorisi ve para politikası tartışmalarını yürüten iktisatçılar daha
geniş bir perspektiften bakıldığında bahsedilen bu süreçleri kavramaya çalışan uzmanlar
olarak değerlendirilmelidir.

1.6. Finansallaşma Süreci
Piyasalaşma ve parasallaşma süreçlerinin yayılması ve ekonomik ilişkileri
dönüştürmesinin yanında bunlarla iç içe geçmiş ancak kendi başına da ele alınabilecek bir
diğer süreçten bahsedilmesi bir zorunluluktur. Bu süreç finansallaşma sürecidir.
Finans en basit anlamıyla borç alacak ilişkilerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Bir
alışverişin, ekonomik işlemin sahip olunan bir satın alma gücüyle gerçekleştirilememesi
durumunda işlemi gerçekleştirmek isteyen taraf söz konusu satın alma gücünü bir başkasından
borçlanmaya yönelebilmektedir. Benzer biçimde, mevcut durumda elindeki satın alma gücünü
kullanmak istemeyen bir iktisadi aktör de bu satın alma gücünü bir başkasına borç vermeyi
kararlaştırabilmektedir.
Söz konusu basit borç alacak ilişkileri günümüze gelene kadar önemli değişimlerden
geçmiş ve finansallaşma adı verilen bir sürecin bileşenleri oluşmuştur. Bankacılık sistemi,
sermaye piyasaları, sigortacılık hizmetleri ve diğer birçok kurumsal gelişme günümüz modern
ekonomilerinin belirgin özelliklerinden olmuşlardır.
Hatta daha da geniş bir perspektiften bakıldığında iddia edilebilir ki piyasalar
beraberinde sadece parayı değil aynı zamanda finansı da taşımaktadırlar.
Günümüzde yeni fabrikaların kurulmasını sağlayan yatırımların finansmanından, kredi
kartları vasıtasıyla gerçekleştirilen bir tüketim mübadelesine kadar birçok ekonomik işlemin
tamamlanmasında finansal enstrümanların vazgeçilmez rolleri bulunmaktadır.

1.7. Meraklısı İçin Ek Okuma
Trampa, para kullanmaksızın gerçekleştirilen mübadeledir. Bir mal veya hizmet
bedelinin başka bir mal veya hizmet ile ödenmesidir. Değiş tokuştur. Alım borcunun satım
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alacağına takasıdır. Standart bir mübadele aracı olmadan ödemelerin yürütüldüğü sistemdir.
En eski ticaret türüdür.
İşbölümünün henüz gelişmediği çağlarda, kabileler geniş ölçüde kendilerine
yeterliydiler. Ürettiklerini tüketirlerdi. Dışarısıyla mübadeleleri seyrekti. Bağımsız ekonomik
birimler hâlindeki hane halkları için de durum aynıydı.
a) Bölgelerarası ticaretin ilk aşamalarında, yabancılar kervanlarla ve gemilerle
kabilelerin yaşadıkları çevrelere gelerek satmak istedikleri malları sergilerlerdi. Yerliler
yaklaşarak sergilenen malları incelerler ve beğendiklerine karşılık ne vereceklerse, yanına
koyarlardı. Tacirler önerilen bedeli kabul ediyorlarsa, alıp geri dönerlerdi.
Satıcı ve alıcı arasında, diyalog çoğu kez sessizdi. Fiyat biçme işi, pazarlıksız
satışlarda alıcıya bırakılırdı. Afrika kıyılarına fildişi almaya gelen Fenikelilerin satışa arz
ettikleri tuza, yerliler dayanamazlardı. Bir top kırmızı kumaş veya bir Tardessus hançeri de,
kabile şeflerine son derece çekici görünebilirdi. Alıcı, fiyatı belirsiz mala arzusunun ve
gereksinmesinin baskısı altında paha biçerdi.
Pazarlık yapıldığında karlı çıkanlar, yine yabancı tacirlerdi.
Trampa sisteminin ustalıkla pazarlık etmesini bilenlere sağladığı aşırı karlardan birkaç
tanesi tarihte iz bırakmıştır. Fenikeliler, İspanya kıyılarında maden işleten bir kabileden bir
gemi yükü zeytinyağına karşı aynı miktarda gümüş almışlardır. On Yedinci Yüzyılda, Kuzey
Amerika yerlileriyle ticaret yapan Avrupalılar, adi cam küpe ve kolyeleri kürk balyalarıyla
değiştirmişlerdir. 1821 de Hawaii’ye misyoner götüren kaptan, teknesini bir gemi dolusu
sandal ağacına satmıştır.
b) Trampa sisteminde, satışa arz edilmiş mala müşteri bulmak, paralı ekonomide
olduğundan zordur.
Trampa sisteminde, alış verişi kolaylaştırmak için yararlanılan ilk buluş, pazar’lardır.
Pazar, alıcıların ve satıcıların toplandıkları, bir araya geldikleri yerdir.
Pazar yerine seccade götüren ve at almayı düşünen köylü, orada belki kolaylıkla
getirdiği malı talep edecek kimseler bulabilirdi. Ancak seccade alıcılarının at yerine başka bir
mal ödemeyi önermeleri, daima karşılaşabileceği bir olasılıktı.
Pazar yerine toplanan dört kişinin getirdikleri malları ve karşılığında ne almayı
tasarladıklarını liste hâlinde sıralayalım:
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Getirdiği mal

Mala isteyeceği bedel

Birinci adam

seccade

at

İkinci adam

buğday

seccade (olabilir)

Üçüncü adam

yumurta

sebze

Dördüncü adam

at

tarım aleti

Seccade satıcısı, paralı ekonomide malını ikinci adama satarak bedelini alabilirdi. Ve
at satıcısıyla eşit şartlar altında pazarlık edebilirdi. Trampa sisteminde ise, mübadelenin
gerçekleşmesi at satıcısının seccade, ya da buğday istemesine bağlıydı.
Seccade ve at değerleri denk değilse, bakiyenin ödenmesi ayrı bir sorundu.
Pazarlar kurulmamış olsaydı, ikili arz ve talepte, seccade ve at satıcılarının karşılaşma
ve mübadele yapabilme olasılığı çok daha azalabilirdi.
c) Arz ve talep edilen malların sınırlı olduğu küçük pazarlarda, trampayla alış veriş
belirli bir ölçüde yürütülebilir. Yoğun mübadelelere sahne olan çok sayıda çeşidin alınıp
satıldığı gelişmiş piyasa düzeninde, trampa yönteminin tıkanmaksızın işleyebilmesi
olanaksızdır. Wisconsin Üniversitesi profesörlerinden John H. Culbertson, trampanın
mübadeleleri gerçekleştirmeye yetersizliğini basit bir tahlille ortaya koymaktadır.
“Trampa sisteminde, bir malın değeri öbür mallardan her birine göre ayrı ölçülür. (n)
sayıda mal bulunan bir piyasada, [n(n-1)] sayıda fiyat vardır. Yalnız 3 çeşit mal bulunuyorsa,
6 değişik mübadele değeriyle karşılaşılır. Ama 100 bin çeşidin üretilip satıldığı bir
ekonomide, 9 milyar 999 milyon 900 bin ayrı fiyat söz konusudur. Gelişmiş piyasa
düzeninde, bir malın bedelini başka malla ödeyerek bütün mübadeleler gerçekleştirilemez.
General Motors Corporation’ı göz önüne getiriniz. Aldığı ve sattığı (n) çeşit için [n(n-1)]
sayıda fiyat işlemi yapmak zorunluluğunda kalırsa hesapları içinden çıkılmaz hâle gelir. Ortak
hesap biriminden yoksun bir piyasada, büyük firma muhasebesi tutulamaz ve girdilerin
randımanı hesaplanamaz.”
Kaynak: Feridun Ergin, 1983, Para ve Faiz Teorileri, sf. 9 - 11.
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Bölüm Soruları
1)

Üretici ile tüketicinin karşılaştığı ortam nasıl adlandırılır?

a)

Piyasa

b)

Banka

c)

Kıtlık

d)

Ticarethane

e)

Fabrika

2)
İnsanın ihtiyaçlarını karşılamak için gereken mal ve hizmetleri kendisinin
üretmesi nasıl adlandırılır?
a)

Mübadele

b)

Verimlilik

c)

Kendine yeterlik

d)

Azalan verimler yasası

e)

Geçimlik üretim

3)
Malların veya hizmetlerin yine mal ve hizmetler verilerek yapıla işlemler nasıl
adlandırılmaktadır?
a)

Piyasa

b)

Finans

c)

Takas

d)

İşlem

e)

Borçlanma

4)

Aşağıdakilerden hangisi piyasalaşma sürecine eşlik eden süreçlerden biridir?

a)

Takas

b)

Geçimlik üretim

c)

Verimlilik

d)

Parasallaşma
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e)

Avcı toplayıcı dönem

5)
Aşağıdakilerden
süreçlerden biridir?

hangisi

modern

ekonomide

karşımıza

çıkan

a)

Takas

b)

Finansallaşma

c)

Trampa

d)

Geçimlik üretim

e)

Avcı toplayıcı dönem

6)

Piyasada gerçekleşen işlemler nasıl adlandırılmaktadır?

a)

Mübadele

b)

Üretim

c)

Tüketim

d)

Reklam

e)

Pazarlama

7)

Geçimlik üretimde tüketilen ürünleri üreten aktör nasıl adlandırılır?

a)

Sanayi

b)

Fabrika

c)

Üretici

d)

Tüccar

e)

Çiftçi

8)

Trampa ile eş anlamlı kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Mübadele

b)

Değişim

c)

İşlem

d)

Takas

e)

Girişim

önemli

18

9)

Takas sistemini çıkmaza sokan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Verimsizlik

b)

İthalat

c)

İhracat

d)

Kriz

e)

Mal sayısının artması

10)
Piyasa için üretilen ve orada mübadele edilen malın değeri hangi kavramla
ifade edilmektedir?
a)

Kullanım değeri

b)

Mübadele değeri

c)

Artık değer

d)

Sergileme değeri

e)

Göstermelik değer

Cevaplar
1) A

2) E

3) C

4) D

5) B

6) A

7) C

8) D

9) E

10) B
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2. PARA: TANIM, İŞLEVLER VE ÖZELLİKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Paranın tanımı



Paranın işlevleri



Paranın özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Paranın tanımı nedir?

2)

Paranın işlevlerinin iktisadi aktörlere sundukları nelerdir?

3)

Paranın en önemli özelliği hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Paranın tanımı

Paranın doğru bir tanımını
öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Paranın işlevleri

Paranın işlevlerini ve
önemlerini kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Paranın özellikleri

Paranın özelliklerini ve
işlevlerle ilişkilerini
öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Para



Mübadele



Hesap parası



İktisadi değer

24

Giriş
Bu bölümde para kavramının tarihsel süreçte nasıl tanımlandığı irdelecek ve farklı
örnekler bağlamında tanımı ele alınacaktır.
Ayrıca paranın yerine getirdiği işlevler ile bu işlevleri yerine getirebilmesi için
gereken nitelikler anlamında paranın özellikleri açıklanacaktır.
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2.1. Paranın Tanımı
Para, satın alınan mal ve hizmetlerin bedelinin karşı tarafa aktarılmasında ya da
borçların geri ödenmesinde genel kabul gören her şey olarak tanımlanabilir.
Ekonomide değişim aracı olarak kullanılan ve genel kabul gören araçların tümüdür.
Bu ve benzeri tanımlar esas itibarıyla çok geniş kapsamlı tanımlar olarak
değerlendirilebilir. Ancak, bunun temel nedeni tarih boyunca birbirinden çok farklı biçim ve
özelliklere sahip ve para olarak adlandırılan araçların kullanılması olmuştur.
İktisatçılar bu farklılıkları kapsayacak bir tanım arayışında olduklarından ortaya
koyulan yukarıdaki tanım da ister istemez geniş kapsamlı, hatta belirsiz denebilecek kadar
özel bir tanım olmuştur.
Yine de paranın söz konusu tanımı özellikle piyasa işlemlerinde kullanılan bir araç
olarak paranın tanımını uygun bir biçimde karşılamaktadır. Borç alacak ilişkilerini ödeme
hususunda da esasında bir mübadele vurgusu olduğu iddia edilebilir.
Bazı iktisatçılar ve ekoller paranın mübadele ağırlıklı bir perspektiften tanımlanmasına
karşı çıkmaktadırlar. Özellikle bu iktisatçıların mübadele perspektifinden yapılan tanım ve
vurgunun paranın kökeninde yer alan değeri belirleyen bir ölçü birimi olma olgusunu ihmal
ettiğini düşünmektedirler. Gerçekten de paranın ortaya çıkış sürecinde vurgulanması gereken
çok önemli bir olgu olarak iktisadi değerin belirlenmesi ve tabii ölçülebilmesidir. Aslında
piyasanın asli işlevi olarak vurguladığımız mübadelenin gerçekleştirilebilmesi için söz konusu
malın (veya hizmetin) değerinin bilinebilmesi zorunludur.
İktisadi değerin para olarak adlandırdığımız araç vasıtasıyla ölçümü bağlamında
ortaya çıkan kritik önemdeki göstergeye de bilindiği üzere “fiyat” adını vermekteyiz.
Günümüz ekonomik literatüründe iç içe geçmiş kavramlar olarak bilinen ve kullanılan bu
kavramların aralarındaki nüanslarıyla bilinmesi piyasa mekanizmasının anlaşılması açısından
önemlidir.
Daha önce vurguladığımız tanımın geniş veya belirsiz olduğu gerçeğine geri dönecek
olursak, iktisat teorisinin burada karşımıza çıkan sorunu paranın işlev ve özelliklerini
tartışarak gidermeye yöneldikleri görülmektedir. Bu nedenle, ilerleyen satırlarda paranın
gerek klasik gerekse de modern işlevlerine ve tabii özelliklerine odaklanmak gerekecektir.

2.2. Paranın İşlevleri
Paranın klasik olarak kabul edilen işlevleri şunlardır:


Mübadele (değişim) aracı olması,



Hesap birimi olması,
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Değer saklama aracı olması,



Yasal borç ödeme aracı olması (ertelenen ödemeler standardı).

Mübadele (Değişim) Aracı Olması:
Para satın alınan mal ve hizmetlerin bedelinin ödenmesinde kullanılan ve herkesin
kabul ettiği bir nesnedir. Para mal ve hizmetlerin el değiştirmesi sürecini kolaylaştıran ve
hızlandıran bir araçtır.
Daha önce vurguladığımız üzere trampa ekonomisinde veya malın malla değişimi
ihtiyaçların karşılıklı örtüşmesini, alım satım işleminin eş anlı yapılmasını, diğer bir ifadeyle
değişimi güçleştirir. Aynı zamanda, zaman ve emek israfına yol açar, hatta geçimlik
ekonomiye iter.
Oysa bir nesnenin para olarak kullanılması bu zorlukları ortadan kaldırır. Bu
perspektiften bakıldığında, “para” belki de insanlığın en önemli icatlarından bir tanesidir.
Dolayısıyla para piyasa işlemlerinde bir araç olarak kullanılan araçtır. Bir başka
deyişle para onu kullanana işlem faydası sağlamaktadır. Trampa (Takas) ekonomisinde ise
mübadele malın malla değişimi şeklindedir. Para kullanılmayan ve n tane mal üretilen bir
takas ekonomisinde [n.(n-1)/2] sayıda ticaret noktası gerekir. Ancak paranın devreye
girmesiyle birlikte n sayıda mal üretilen bir ekonomide gerekli ticaret noktası sayısı sadece (n1) tanedir. Paranın devreye girmesiyle arz ve talebin fiziki olarak uyuşması zarureti de
ortadan kalkmaktadır.
Hesap Birimi Olması:
Para, ekonomide hesap birimi fonksiyonunu üstlenerek bilgi temininde ve bilgi
işlemede tasarruf sağlamaktadır.
Ekonomide n tane mal varsa ve her mal (n-1) fiyat oluşumuna neden oluyorsa, toplam
olarak ekonomide [n.(n-1)] tane fiyat olmaktadır. Ancak bu hesaplamada her mal hem kendi
hem de başka mal cinsinden ifade edilmektedir. Örneğin 1 kilo yağ= 2 kg peynir; 2 kg peynir
= 1 kg yağ gibi. Bu nedenle formülü 2 ye bölerek çift sayımı önlemiş oluruz. [n.(n-1)/2].
Fakat n tane maldan birini seçip ekonomideki tüm malları bu cinsten ifade ettiğimizden (n-1)
sayıda fiyat çıkacaktır.
Yani 10 mal bulunan bir ekonomide 10.(10-1)/2 = 45 yerine 10-1 = 9 tane fiyat
bilmemiz gerekecektir. Görüldüğü üzere tek bir malın hesap birimi olarak kullanılması bilgide
tasarruf sağlamaktadır.
Değer Saklama Aracı Olması:
Para bireylerin servetlerinin bir bölümünü saklayabilmek için başvurulan araçlardan
biri olabilir. Dolayısıyla para diğer finansal aktiflerle birlikte güçlü bir finansal sistemin
kurulmasını mümkün kılar. Böyle bir ekonomide kişiler tasarruflarını fiziki varlık olarak
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tutmak zorunda değildirler. Aynı şekilde tasarrufların kredi olarak devri de kolaydır. Neticede
finansal ekonomide yatırımlar ve tasarruflar artar. Kredi faizleri ise mevcut kredilerin en
yüksek verimli yatırımlardan başlayarak daha az verimli yatırımlara doğru dağılmasına yol
açar. Kredi hacmi sınırlı olduğundan verimsiz yatırımlar otomatik olarak devre dışı kalır.
Finansal aktiflerin hiçbir türünün bulunmadığı bir ekonomide, üreticiler ve tüketiciler
bütün tasarruflarını fiziki varlık olarak tutmak zorundadırlar. Bu nedenle bireylerin tasarrufu
yatırım niteliği taşır. Yani bireyin tasarrufu, yatırımına eşit olur. Böyle bir ekonomide
kişilerin tasarruflarının üzerinde yatırım yapma imkânı da kısıtlıdır. Tasarruf imkânlarının
sınırlılığı tasarruf yapmanın cazibesini azaltır ve tasarruf düzeyi düşer.
Yasal Borç Ödeme Aracı Olması (Ertelenen Ödemeler Standardı):
Para günümüzde yasal bir ödeme aracı statüsünü kazanmıştır. İtibari para
sistemlerinde devlet parasal sistemin kurulması ve yürütülmesinde üstlendiği rol çerçevesinde
paraya yasallık sağlamıştır.
Modern ekonomilerde tüm piyasa işlemleri, tüm borç-alacak ilişkileri ulusal para
üzerinden gerçekleştirilir.
Paranın söz konusu klasik işlevlerinin yanı sıra modern işlevleri de vardır:


İktisadi faaliyetleri yönlendirme işlevi,



Gelirleri yeniden dağıtma işlevi,



Nüfuz sağlama aracı olması işlevi.

İktisadi Faaliyetleri Yönlendirme İşlevi:
Para modern ekonomik işlemler kapsamında sadece piyasa işlemlerinde ve finansal
alanda kullanılan bir araç olmanın ötesinde esasen bir iktisat politikası aracıdır. Başka bir
ifade ile parayı etkin bir araç olarak kullanmak mümkündür. Bu kapsamda özellikle parayı
yaratan kurum olarak merkez bankalarının uygulamakta olduğu para ve faiz politikalarına
dikkat çekilmelidir. İlerleyen bölümlerde etraflıca ele alınacak bu konu üzerinde burada
kısaca vurgulanabilecek bir diğer olgu da para alanındaki değişimlerin ekonominin tümü
üzerinde etki edebileceği gerçeğidir. Literatürde “parasal aktarım mekanizması” olarak
adlandırılan bu olgu özellikle Keynesyen iktisat çerçevesinde “müdahale ilkesi”nin
benimsenmesi sonrasında merkez bankalarını ekonomik tartışmaların tam da ortasına
yerleştirmektedir.
Gelirleri Yeniden Dağıtma İşlevi:
Parasallaşma ve finansallaşma süreçlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması kapsamında
parasal değişkenlerde yaşanan değişimler iktisadi aktörlerin gelirlerini ve tabii ki servetlerinde
de önemli değişimler yaratmaktadır. Örnek vermek gerekirse enflasyon olgusu veya diğer bir
ifadeyle paranın satın alma gücündeki değişimler iktisadi aktörlerin gelirlerinin reel
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değerlerini değiştirmektedir. Dolayısıyla günümüzde para sadece piyasada basit bir işlemi
gerçekleştirmekte kullanılmaz, aynı zamanda paranın kendi alanındaki bir değişiklik iktisadi
aktörleri de olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir.
Nüfuz Sağlama Aracı Olması İşlevi:
Paranın modern işlevlerinden bir diğeri de nüfuz sağlama aracı olmasıdır. Burada
vurgulanmak istenen olgu, paraya sermaye anlamında sahip olanların veya parasal-finansal
akımları yönlendirme gücüne sahip olanların bu güçlerinin de ötesinde bir nüfuza sahip
olmalarıdır. Tarihin eski dönemlerinde fiziksel gücün veya cesaret gibi kişisel özelliklerin
oynadığı role benzer bir rolün günümüz modern ekonomik yapılanmasında paraya sahip
olanlara ait olduğu görülmektedir. Örnek vermek gerekirse en zenginler listesinde yer alan bir
işadamı veya önemli bir bankanın yöneticisinin yaptıkları açıklama, ekonomik alanın dışında
yer alan bir konuya ilişkin olsa dahi, ilgi çekebilmekte ve tartışılmaktadır.

2.3. Paranın Özellikleri
Bir aracın para olarak tanımlanabilmesi için şu özellikleri taşıması gerekir:
-

Genel kabul görme özelliği:

Paranın çok önemli bir özelliği olarak genel kabul görme piyasa mübadelelerinde
tarafların o parayı işlemlerde kabul etme eğiliminde olmalarıdır. Eğer bu özellik o para
tarafından taşınmıyorsa, taraflar ya mübadeleden vazgeçecek ya da farklı bir paraya yönelmek
durumunda kalacaklardır. Birinci durumda piyasa temel işlevi olan mübadeleyi
sağlayamayacaktır. İkinci durumda ise taraflar açısından ek maliyetler veya zaman kayıpları
ortaya çıkması söz konusu olabilecektir. Devletlerin ulusal sınırlar dâhilinde dolaşıma
çıkarttıkları “ulusal para”yı yasal ödeme aracı işleviyle donatmaları sayesinde ülke sınırları
dâhilinde iktisadi aktörlerin kullanacakları paranın genel kabul göreceğine dair bir güvene
sahip olacakları vurgulanmalıdır.
-

Homojenite özelliği:

Parayı temsil eden objelerin tümünün aynı maddi değeri temsil etmesidir. Eğer farklı
parasal biçimlerde veya tutarlarda olduğu iktisadi aktörler bunlar arasında iktisadi değer
açısından farklılıklar olduğunu düşünmesi söz konusu olursa, değer farklılıkları çerçevesinde
beklenmeyen reaksiyonlar ortaya çıkabilecektir. Tabii günümüzdeki kâğıt para sisteminde
farklı tutarlardaki banknotlar arasında homojenite olduğunu rahatlıkla iddia edebiliriz.
-

Taşınabilirlik özelliği:

Paranın o ünlü tabirde olduğu gibi “yükte hafif pahada ağır” olmasıdır. Para bu sayede
büyük tutarlı işlemlerin kolayca gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda kâğıt
para sistemlerinde büyük tutarlı banknotlar (örneğin 200 TL banknotu) piyasaya
sürülmektedir. Böylece gayrimenkul gibi büyük tutarlara ulaşan parasal işlemlerin
gerçekleştirilmesinde kolaylık sağlanmaktadır.
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-

Bölünebilirlik özelliği:

Paranın günlük piyasa işlemlerinde özellikle de küçük tutarlı işlemlerde kullanılması
doğrultusunda sahip olduğu bir özelliktir. Kâğıt paraların yanında, günümüzde madeni
paranın kullanılmasının nedeni de bu özelliktir.
-

Taklit edilememesi:

Paranın yaygın biçimde kullanılabilmesinin belki de en önemli ön şartı bu araca güven
duyulmasıdır. İktisadi aktörler değeri bünyesinde taşıyan bu aracın güvenilir olmadığını
düşünseydiler herhâlde başka bir araca yönelmek isterlerdi. İşte bu nedenle, paranın taklit
edilememesi gerekmektedir. Devletler veya merkez bankaları bu doğrultuda paranın taklit
edilmesini zorlaştıracak kâğıt, baskı teknikleri, renler, tasarımlar vb. kullanırlar. Ayrıca, her
devlet ülkenin hukuksal sisteminde paranın taklidinin ağır suç kapsamına almışlardır.
-

Değerini koruma özelliği:

Paranın iktisadi aktörler tarafından aranan belki de en önemli özelliği değerini
korumasıdır. Zaman içerisinde para bünyesinde sakladığı değeri koruyabiliyorsa iktisadi
aktörler güven içinde söz konusu parayı taşımak, bulundurmak ve kullanmak isteyeceklerdir.
Ancak, para makroekonomik dengelerin bozulduğu bir ekonomide, özellikle de yüksek
enflasyonun görüldüğü bir ortamda yükselen fiyatlar karşısında değerini veya satın alam
gücünü kaybeder ki bu da iktisadi aktörlerin karşılaşabileceği en önemli iktisadi sorunlardan
biri olacaktır. Paranın değerini koruyamaması durumunda genellikle iktisadi aktörlerin farklı
paralara yönelerek kendilerini koruma altına almaya çalıştıkları görülmektedir.
Esasen söz konusu bu özellikleri paranın işlevlerinin ön koşulları olarak da görmek
mümkündür. Başka bir deyişle, eğer bir para bu özelliklerden birini dahi kaybederse yukarıda
sıralanan işlevleri yerine getirememeye başlayacaktır. Bu durumda iktisadi aktörlerin söz
konusu paradan uzaklaşmaya çalışmaları beklenebilir. Örneğin değerini koruyamayan ve
belirli bir sürede yüksek enflasyon nedeniyle değerinin büyük bir kısmını kaybeden para
gerek tüketiciler gerekse de üreticiler için kaçınılması gereken bir sorun hâline dönüşür. Bu
durumda iktisadi aktörler para ikamesine yönelecekler, yani paranın işlevlerini tam olarak
yerine getirebilen bir parayı kullanmaya başlayabileceklerdir.

2.4. Meraklısı İçin Ek Okuma
İktisatçılar parayı “satın alınan mal ve hizmetlerin bedelinin karşı tarafa
aktarılmasında ya da borçların geri ödenmesinde genel kabul gören her şey” olarak
tanımlamaktadırlar. Genel olarak nakit olarak da nitelendirebileceğimiz banknot ve madeni
paralar bu tanıma uymaktadır ve para kapsamında değerlendirilebilecek varlıklardan sadece
birini temsil etmektedirler. Para hakkında konuşulduğu zaman çoğu insan cebimizdeki
nakitten bahsetmektedir. Örneğin yanımıza yaklaşıp “ya paranı ya da canını” diyen bir hırsıza
“Para olarak tam da neyi kastetmiştiniz?” diye sormak yerine cüzdanımızda bulunan nakit
miktarının tamamını veririz.
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Buna karşılık parayı sadece madeni para ve banknottan oluşan nakit olarak
tanımlamak iktisadi olarak parayı hak ettiğinden daha dar bir çerçeve içine sıkıştırmak
anlamına gelmektedir. Örneğin vadesiz mevduatlar da nakde son derece hızlı bir şekilde
dönüşerek mal ve hizmetlerin bedelinin karşı tarafa aktarılmasında ve borçların geri
ödenmesinde kullanılabilir.
Para nedir sorusuna cevap vermeden önce günlük konuşma dilinde sıklıkla paranın
eşanlamlısı olarak kullandığımız “gelir” ve “servet” kavramlarıyla “para” arasındaki
farklılıkları açıklamak faydalı olacaktır. Aylık olarak yayımlanan bir ekonomik dergisinin her
sene açıkladığı, Türkiye’nin en zenginleri listesinde yer alan bir kişi hakkında konuşurken o
kişinin çok parası olduğunu söyleriz. Aslında, burada kastettiğimiz o kişinin cebinde veya
evinde çok fazla kâğıt parasının olduğu değildir. Bunun yerine o kişinin hisse senedi bono,
gayrı menkuller gibi birçok değerli varlığa sahip olduğu ifade edilmeye çalışılıyordur. Para,
sıraladığımız diğer varlıklar gibi servetin bir parçasıdır. Ancak “servet” kelimesi sadece para
ile açıklanamaz, aynı zamanda tahviller hisse senetleri gayrı menkuller gibi diğer pek çok
varlık da serveti tanım› kapsamına girer.
Benzer bir şekilde bir kişinin yüksek bir gelir düzeyine sahip olduğunu ifade etmek
için o kişinin çok para kazandığını söyleriz. Aslında gelir; o kişinin belirli bir zaman
diliminde elde ettiği kazançları ifade etmektedir ve tanımı gereği akım değişkendir. Buna
karşılık para; bir stok değişkendir ve zamanın belirli bir noktasında geçerli olan tutarı
göstermektedir. Yani ekonomik birimlerin genel olarak gelir ve servetlerinden daha az
düzeyde paraya sahip olduklarını söyleyebiliriz.
Görüldüğü gibi para kelimesinin tanımını yapmak kolay değildir. Bu sebeple
iktisatçılar paranın bir ekonomide yerine getirdiği işlevleri sıralayarak bu işlevleri yerine
getiren her varlığı para tanımı kapsamında kabul etme eğilimindedirler.
Kaynak: Muharrem Afşar, 2012, Para Teorisi, sf. 27.
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Bölüm Soruları
1)

Paranın “yükte hafif pahada ağır” olması nasıl adlandırılır?

a.

Mübadele

b.

Genel kabul görme

c.

Homojenite

d.

Bölünebilirlik

e.

Taşınabilirlik

2)
“Satın alınan mal ve hizmetlerin bedelinin karşı tarafa aktarılmasında
kullanılan” araç nasıl adlandırılmaktadır?
a.

Para

b.

Takas

c.

Üretim

d.

Borç

e.

Verimlilik

3)

Aşağıdakilerden hangisi paranın işlevlerinden biridir?

a.

Taşınabilirlik

b.

Homojenite

c.

Mübadele

d.

Bölünebilirlik

e.

Taklit edilmeme

4)

Aşağıdakilerden hangisi paranın özelliklerinden biridir?

a.

Mübadele aracı

b.

Homojenite

c.

Değer saklama aracı

d.

Hesap birimi
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e.

Yasal ödeme aracı

5)

Aşağıdakilerden hangisi paranın modern işlevlerinden biridir?

a.

Mübadele aracı olma

b.

Değer saklama aracı olma

c.

Değerini koruma

d.

Nüfuz aracı olma

e.

Yasal ödeme aracı olma

6)

Aşağıdakilerden hangisi paranın klasik işlevlerinden biri değildir?

a.

Mübadele aracı olma

b.

Değer saklama aracı olma

c.

Değer ölçüsü olma

d.

Nüfuz aracı olma

e.

Yasal ödeme aracı olma

7)
Paranın günlük piyasa işlemlerinde özellikle de küçük tutarlı işlemlerde
kullanılması doğrultusunda sahip olduğu özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Hesap birimi olma

b.

Bölünebilirlik

c.

Taşınabilirlik

d.

Homojenite

e.

Nüfuz aracı olma
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8)
Paranın bir iktisat politikası aracı olması hangi modern işlev kapsamında ele
alınmaktadır?
a.

Mübadele işlevi

b.

Değer saklama işlevi

c.

Nüfuz aracı olma işlevi

d.

Gelirleri yeniden dağıtma işlevi

e.

İktisadi faaliyetleri yönlendirme işlevi

9)

10 mal bulunan ve para kullanılan bir ekonomide bilinmesi gereken fiyat sayısı

a.

10

b.

45

c.

9

d.

90

e.

1

kaçtır?

10)
Ekonomide değişim aracı olarak kullanılan ve genel kabul gören araçlar nasıl
adlandırılmaktadır?
a.

Para

b.

Tahvil

c.

Çek

d.

Kredi Kartı

e.

Senet

Cevaplar
1) E

2) A

3) C

4) B

5) D

6) D

7) B

8) E

9) C

10) A
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3. PARANIN TARİHÇESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Paranın tarihçesi



Mal para



Temsili para



Fiat para
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Paranın tarihinde neler yaşanmıştır?

2)

Temsili para ne anlama gelmektedir?

3)

Fiat paranın önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Paranın tarihçesi

Paranın tarihçesinde neler
yaşandığını öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Paranın tarihinde görülen
farklı paralar

Farklı para örneklerinin
özelliklerini kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Fiat para

Fiat veya itibari paranın
önemini kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Mal para



Metal para



Temsili para



Fiat para
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Giriş
Bu bölümde paranın uzun tarihinde yaşanan gelişmeler ele alınmaya çalışılacaktır.
Mal para ile başlayan ve zaman içinde metal para, temsili para, fiat para olarak adlandırılan
evrelerden geçen paranın her bir aşamada ortaya çıkan özellikleri tartışılacaktır.
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3.1. Paranın Tarihsel Gelişimi
Paranın tarihsel gelişimi incelendiğinde çok büyük değişimler yaşandığı görülecektir.
Nitekim trampa (takas) sisteminin getirdiği sıkıntıları aşmak çerçevesinde devrim niteliğinde
bir araç olarak ortaya çıkan para günümüzdeki konumuna ulaşana kadar birbirine benzediği
kadar benzemediği de değerlendirilebilecek aşamalardan geçmiştir. Bu aşamaları ilgili
dönemde paraya verilen isimler üzerinden ele almak yerinde olacaktır. Bu aşamaları şu
şekilde sıralandırabiliriz:
-

Mal para

-

Metal para

-

Temsili para

-

Fiat para (İtibari para veya Emir para)

3.2. Mal Para
Kendi başına belli bir değere sahip olan ve mübadele aracı olarak kullanılan fiziki
malları ifade eder. Bir malın üretim ve tüketim amaçlı olarak kullanımından kısıntı yapılarak
değişim aracı olarak kullanıldığı, değerli madenlerden meydana gelen para sistemidir.
Trampa (takas) ekonomisinde n tane mal varsa ve her mal (n-1) fiyat oluşumuna neden
oluyorsa, toplam olarak ekonomide [n.(n-1)] tane fiyat olmaktadır. Ancak bu hesaplamada her
mal hem kendi hem de başka mal cinsinden ifade edilmektedir. Bu nedenle formülü 2 ye
bölerek çift sayımı önlemiş oluruz:
[n.(n-1)/2]
Dolayısıyla takas ekonomisinde iktisadi aktörlerin bilmesi ve analiz etmesi gereken
çok sayıda fiyat ortaya çıkmaktadır. Örnek vermek gerekirse 100 malın el değiştirdiği bir
takas ekonomisinde 495 fiyatın takip edilmesi gerekmektedir.
Fakat n tane maldan birinin mal para olarak seçilip ekonomideki tüm malları bu
cinsten ifade ettiğimizde karşımıza (n-1) sayıda fiyat çıkacaktır.
Yani 100 mal bulunan bir ekonomide 100.(100-1)/2 = 495 yerine 100-1 = 99 tane fiyat
bilmemiz gerekecektir. Görüldüğü üzere tek bir malın hesap birimi olarak kullanılması bilgi
ve analiz açısından büyük bir kolaylık sağlanmaktadır.
Mal paranın kullanılmasının bir diğer avantajlı yanı takas ekonomisinde görülen bir
diğer büyük soruna da çözüm getirmesidir. Takas ekonomisinde takası gerçekleştirmek mal
sayısı çoğaldığında birden fazla işlem yapmayı gerektirmekteydi. Veya takası
gerçekleştirmeye uygun bir karşı tarafı bulma sorunu ortaya çıkmaktaydı.
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Örnek vermek gerekirse buğday ile et takas etmek isteyen birisi elinde et olan ancak
arpa takas etmek isteyen bir diğeri ile karşılaştığında takas tek bir işlemden fazlasını
gerektiriyordu. Önce buğday ile arpa, sonrasında da arpa ile et takası gerçekleştirilmeliydi.
Mal sayısı fazlalaştıkça söz konusu sorun çözümlenmiyor, hatta daha da içinden çıkılmaz bir
hâle geliyordu.
Mal para ile birlikte herhangi bir mal mübadele aracı olarak kabul edildiğinde piyasa
işlemlerinde büyük bir kolaylık ortaya çıkmaktadır. Elindeki malı piyasaya getirenler bu malı
“mal para” karşılığında elden çıkarttıklarında istedikleri diğer malı satın almak üzere piyasa
işlemlerine devam ediyorlardı. Bu süreç piyasa mekanizmasının daha iyi çalışmasını ve
piyasalaşmanın zaman içinde güçlenerek yayılmasını destekliyordu.
Bazı iktisatçılar mal paranın iddia edildiği gibi mübadele aracı olarak kullanılmaktan
ziyade öncelikle değer ölçüsü olduğunu vurgularlar. Başka bir ifadeyle mal para öncelikle
iktisadi değerin ölçümünde yaşanan karışıklığa veya aşırı seviyelere çıkan fiyat sayısı
sorununa bir çözüm getirilmektedir.
Mal paranın gelişimindeki bir diğer olgu da bu paranın kendine ait bir öz değerinin
olup olmamasıdır. Eğer buğday veya tuz gibi bir malın mal para olarak kullanılması tercih
edildiyse burada bir öz değerden bahsedilmelidir. Buğdayın veya tuzun asli nitelikte bir
kullanım alanına sahip olması iktisadi aktörlerin gözünde bu mal bir öz değere sahip olması
söz konusudur. Ancak bu öz değere sahip olan mal paraların aynı zamanda büyük bir
dezavantajı vardır. Özellikle bozulabilmeleri veya dış etkenler karşısında dayanıklılıklarının
zayıf olmasına işaret edilmelidir.
Üstelik giderek yayıldığından bahsettiğimiz piyasalaşma sürecinin de bir dezavantaj
yarattığı vurgulanmalıdır. Daha önce bahsedildiği üzere, piyasalaşma ile birlikte, iç içe
geçmiş hâlde yayılan parasallaşma süreci kapsamında giderek artan mal para ihtiyacı bu malın
asli kullanım alanından parasal alana taşınmasını beraberinde getirmiştir. Bu durumda söz
konusu malın karşılaya geldiği temel nitelikteki ihtiyacın karşılanmasında sorunlar ortaya
çıkmaktadır.
Bu sorunlar karşısında iktisadi aktörlerin farklı çözümlere yönelme arayışlarını normal
karşılamak gerekmektedir. Nitekim zaman içinde iktisadi aktörlerinin hem dayanıklı olan hem
de öz değere sahip olmayan bir parayı kurguladıkları irdelenmelidir. Söz konusu parasal
gelişmeyi metal para kavramı çerçevesinde ele almak uygun olacaktır.

3.3. Metal Para
Metal para da esas itibarıyla bir mal paradır. Ancak hem çeşitli mal para
uygulamalarına nazaran daha dayanıklı olduğu kabul edilmelidir, hem de öz değer açısından
daha az önem arz ettiği vurgulanmalıdır.
İktisadi aktörlerin metal parayı ortaya çıkan uygulamalarında öne çıkan tercihler bu
olguları doğrular niteliktedir. Kıymetli madenlerin tercih edilmesi bu kapsamda şaşırtıcı
değildir.
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Kıymetli madenlerden üretilen paraların, başka bir ifadeyle altın ve gümüşten üretilen
paralar gerçekten de dış etkenlere karşı önemli bir dayanıklılık sergilerler. Paslanmaları,
bozulmaları, hastalanmaları vb. söz konusu değildir. Üstelik nispeten kolay işlenebilecek
kadar da yumuşak metallerdir. Üstelik de demir vb. gibi metallerle karşılaştırıldığında başka
alanlarda kullanılmalarının çok zor olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla tarih boyunca zenginlik
ve güç göstergesi olarak hem de çok farklı toplumlar tarafından kullanılmışlardır.
Metal para üretiminde seçilen metaller olarak altın ve gümüşün bir diğer ayırt edici
özelliği de kıt olmalarıdır. Söz konusu kıtlıktan dolayı değerlerinin yüksek oluşu bu metalleri
toplumlar tarafından zaten sahip olunmaları yönünde bir hedef hâline getirmiştir. Dolayısıyla
onlara iktisadi değeri temsil etmeye uygun bir özellik atfedilmektedir.
Tek metalli – Çift metalli parasal sistem:
Metal para veya kıymetli madenlerden para uygulamalarında tarihsel perspektifte
farklı bileşimlere de rastlanmaktadır. Öncelikle kimi ülkelerde altından kimi ülkelerde de
gümüşten üretilen metal paralar (sikkeler) kullanılmıştır. Standardize edilmiş bir parasal
sistemin kurulabilmesi ve iktisadi aktörlerin güveninin sağlanabilmesi açısından bu tercih
şaşırtıcı değildir. Bu biçimde ortaya çıkan sistemler tek metalli (monometalizm) olarak
adlandırılmaktadır.
Ancak, zaman içinde piyasalaşma-parasallaşma süreçleri çerçevesinde artan para talebi
farklı çözümleri de beraberinde getirmiştir. Genellikle kullanılan metal paranın yanı sıra diğer
bir metal paranın piyasaya sürülmesi tercih edilmiştir. Örneğin altın sikkelerin piyasada
kullanıldığı bir ekonomide buna ilave olarak gümüş sikkeler de dolaşıma çıkartılmıştır. Bu
durumda ortaya çıkan parasal sistem de çift metalli (bimetalizm) olarak tanımlanmaktadır.
Bimetalist sistemin ortaya çıkan ilginç bir olgu da konvertibilite sorunudur.
Konvertibilite günümüzde ulusal paraların piyasalarda serbestçe diğer ulusal paralara
çevrilebilmesine verilen teknik tanımdır. Ancak bimetalizm çerçevesinde konvertibilite altın
paranın gümüş paraya (veya tersi) çevrilebilme özelliği olarak kullanılmaktaydı. Zaman
içinde altın veya gümüşün değerinde ortaya çıkan büyük dalgalanmalar da konvertibiliteyi
zorlaştırmakta ve yepyeni ekonomik sorunları yaratmaktaydı.
Bu sorunlar bağlamında en iyi bilinen katkılardan biri İngiliz düşünür ve devlet adamı
John Gresham’ın katkısıdır. Gresham Yasası olarak bilinen olgu şu şekilde ifade edilmektedir:
“Kötü para, iyi parayı, piyasadan kovar”
Gresham yasası altın gibi değeri daha yüksek kaliteli iyi parayı tasarruf ve servet
biriktirme amacıyla yastık altına saklanması neticesinde iyi paranın piyasadan kaybolması,
kötü paranın ise piyasada dolanımda kalmasını ifade eder.
Metal para döneminin bir diğer özelliği de bu parayı basmaktan dolayı elde edilen
gelirlerdir. Daha önce vurgulandığı üzere altın ve gümüş yumuşak metallerdir ve sikke olarak
kullanılabilmesi için bakır ve kalay gibi bazı sert metallerin bunlarla karıştırılması
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gerekmektedir. Bu da demektir ki belirli bir kıymetli metal içeriğine sahip olduğu söylenen
sikkeler yüzde yüz o metalden yapılmamıştır. Altın ve gümüş sikkeleri bastıran hükümdarlar
örneğin 10 gram altını simgeleyen bir sikke kestirdiklerinde daha az altın kullanırlar. Bu da
senyoraj veya tuğra hakkı olarak adlandırılır.
Dolayısıyla senyoraj (Tuğra Hakkı) para basma tekeline haiz olması nedeniyle
devletin elde ettiği gelirdir. Devlet, amaçları doğrultusunda, arzuladığı kadar para basabilir.
Bu yolla, paranın üretim maliyeti ile itibari değeri arasındaki fark senyorajdır. Devletlerin
senyoraj geliri elde etmelerinin bir diğer yolu da zaman içinde farklı paralar basmalarıdır.
Dolaşımda olan eski paraları belirli bir ücret karşılığında yenileriyle değiştirmek isteyen
devletler iktisadi aktörleri buna zorlamışlar ve hazinelerine gelir elde etmişlerdir.
Burada vurgulanması gereken bir diğer nokta da kıymetli madenlerden üretilen metal
para dönemiyle birlikte paranın devletlerle (hükümdarlarla) daha doğrusu siyasi alanla ilişkili
hâle gelmiş olmasıdır. Mal para döneminde böyle bir özellik yokken, metal para sistemiyle
birlikte para alanı ile devlet alanı az veya çok ilişki içindedir.
Kıymetli madenlerden üretilen metal para sisteminin en büyük açmazı ise kıtlık
olgusudur. Piyasalaşma-parasallaşma süreçleri çerçevesinde giderek artan para talebini
karşılamakta zorlanıldığından tarihin önemli bir bölümünde iktisadi aktörler, özellikle de
tüccarlar için parasal darboğazlar yaşanmıştır. Sistemin bir sonraki adımında iktisadi
aktörlerin arayışı söz konusu bu darboğazı aşacak yöntemlerin aranması olmuştur.

3.4. Temsili Para (Mal Paraya Dönüştürülebilen Kâğıt Para)
Para tarihindeki en önemli buluşlardan biridir. Burada, bir mal paranın kendisi değil,
bizzat o mal para karşılığında yazılmış senetlerin, ödeme aracı olarak kullanılmaya
başlanması söz konusudur.
Her ne kadar Çin’de çok eski dönemlerde kâğıt para kullanılmış olsa dahi oradaki
gelişmeler bugün içinde yaşadığımız kâğıt para sisteminin yaygınlaşmasına benzer sonuçlar
doğurmamıştır. Ancak Avrupa’daki gelişmeler farklı yönde sonuçlanmıştır. Özellikle büyük
tutarlı ticareti gerçekleştiren tüccarlar Kuzey İtalya’da altın ve gümüşlerini baka ve bankerlere
emanet bırakmakta ve karşılığında o altın ve gümüşleri temsil eden makbuzlar almaktadırlar.
Önceleri isme yazılı olarak düzenlenen bu makbuzlar banknot olarak adlandırılmıştır.
Tüccarlar bu banknotları ticaret ortaklarına ödemeler yaparken devrederek kullanmışlardır.
Bu şekilde piyasada dolaşımda olan altın ve gümüşün yanı sıra bir de kâğıt para ortaya
çıkmıştır.
Daha sonra bankaların düzenlediği banknotlar hamiline düzenlenmiş ve giderek
standardize olmaya başlamıştır. Kâğıt paranın getirdiği en önemli sonuçlardan biri parasal
darboğazlara çözüm olabilecek yeni bir paranın bulunmuş olmasıdır.
Ancak, kâğıt para tamamen sorunsuz bir sistem de olmamıştır. Bu bağlamda,
vurgulanması gereken en önemli tartışma karşılık sorunudur.
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Başlangıçta kâğıt paranın güven açısından yaşayacağı sorunları engellemek için tam
karşılık ilkesi takip edilmiştir. Başka bir ifadeyle, dolaşıma çıkartılan kâğıt paranın taşıdığı
değeri birebir karşılayan miktarda altın ve/veya gümüş karşılık olarak bankaların kasalarında
tutulmuştur. Bu açıdan bakıldığında bu banknotlar birer “Sarraf Makbuzu” veya “Altın (veya
Gümüş) Sertifikası” olarak değerlendirilebilir. Bu yönteme altına veya gümüşe tam
konvertibilitesi olan kâğıt para adı da verilebilir.
Özellikle sanayi devrimi ile birlikte, ekonomide hızlı kalkınmanın başlaması ve ticaret
hacmindeki patlama, para sistemlerinde de çok önemli değişmeleri beraberinde getirmiş ve
kâğıt paralar yaygın biçimde kullanılmaya başlamıştır.
Banknotların güvenle ve yaygın biçimde kullanılmasıyla karşılık açısından da anlayış
değişmeye başlamıştır. Bankalar kâğıt paranın tamamen altına veya gümüşe
dönüştürülmediklerine kanaat ettikçe tam karşılıktan vazgeçmişler ve kısmi karşılık
politikasını benimsemişlerdir. İktisat teorisinde de külçeciler – anti-külçeciler ve bankacılık
ilkesi – banknot ilkesi olarak adlandırılan karşıtlıklar üzerinden tartışmalar yürütülmüştür.
Külçeciler ve banknot ilkesi taraftarları farklı dönemlerde de olsa tam karşılık uygulamasını
savunmuşlardır. Buna karşılık anti-külçeciler ve bankacılık ilkesi taraftarları ise kısmi karşılık
ilkesinin yeterli olduğunu düşünmüşlerdir. İlerleyen dönemlerdeki uygulama kısmi karşılık
ilkesine uygun biçimde gerçekleşmiştir.
Ancak, kısmi karşılık politikasının da bazı sıkıntılar yaratabileceği düşünülmüştür.
Özellikle iktisadi aktörlerin mevduatlarını hızlı bir biçimde bankalardan çekmek istemeleri ve
karşılık olarak tutulan kıymetli madenlerin yetersiz olması durumunda yaşanabilecek olanlar
endişe yaratmıştır. Ayrıca kısmi karşılık ilkesini kötüye kullanabilecek olanlar da
çıkabilecektir. Bir diğer sorun ise kısmi karşılık politikası çerçevesinde bankaların kâğıt para
yaratarak gelir elde etmeleri ve böylece devletin senyoraj gelirinin bir benzerine sahip
olmaları olgusudur.
Tüm bu tartışmalar bağlamında devletlerin cevabı da günümüz parasal sisteminin
şekillenmesinde etkin bir rol oynamıştır. Özellikle güven faktörünü dikkate alan devletler
kısmi karşılık ilkesinin kötüye kullanılmasını engellemek üzere kâğıt para basma tekelleri
oluşturmuşlardır. Başlangıçta “emisyon bankası” olarak adlandırılan bankalar kâğıt paranın
tek kaynağını teşkil etmişlerdir. Zaman içinde emisyon bankaları günümüzün merkez
bankalarına benzeyen görev, yetki ve sorunluluklarla donatılmıştır.
Devletlerin merkez bankalarını kurmaya ve para alanında tekeller yaratmaya
yönelmelerinin bir diğer nedeni de senyoraj gelirlerini paylaşmak istememeleridir. Ayrıca,
sahip olunacak merkez bankaları devletlerin acil harcamalarını finanse edecek bir olanağa da
sahip olmalarını sağlamıştır.
Bu değişimler daha önce vurgulanan piyasalaşma-parasallaşma-finansallaşma süreçleri
kapsamında da ele alınabilir. Örneğin finansallaşma süreci kapsamında bütçe açıklarını
gelişen bankacılık sistemleri üzerinden finanse eden modern devletler giderek bunun yarattığı
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sıkıntıları aşabilmek doğrultusunda kendi denetimlerindeki merkez bankalarını kurmak ve
tüm parasal-finansal yapıyı kontrol etmeye yönelmişlerdir.

3.5. Fiat Para (İtibari Para veya Emir Para)
Devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak basılan yani ödemelerde yasal olarak kabul
edilmesi zorunlu olan ve değerli bir madene dönüştürülemeyen kâğıt parayı ifade eder. Yasal
kabul mecburiyeti devlet emri ile açıklanmış paradır. Her hangi bir altın-gümüş karşılığı
bulunmayan, değeri yasayla belirlenmiş olan paradır.
Bir mal olarak ele alındığında bir değeri bulunmamakta, ancak üzerinde yazılı miktar
kadar, itibari değer taşımaktadır. Başka bir ifadeyle kâğıt para her hangi bir madene
çevrilemez ve karşılığı yoktur.
Günümüzdeki parasal sistemler itibari para sistemleridir. Dolayısıyla kullandığımız
paraların değeri bu parayı üreten, dolaşıma çıkartan veya söz konusu parasal alanı yöneten
merkez bankalarına ve onların politikalarına duyulan güven ile veya gösterilen itibar ile
ilişkilidir. Benzer bir biçimde bir ülkenin parasının değeri o ülkenin ekonomik verilerine,
devletinin gücüne ve zaman içinde gösterilen performans ile bu performansın gelecekte
alacağı konuma dair beklentilerle ilişkilidir.
Bu açıdan bakıldığında merkez bankalarının uygulamakta olduğu para ve faiz
politikaları, ilgili ekonominin enflasyon, işsizlik, büyüme gibi performansa dair verileri ve
yine ilgili devletin maliye politikası, bütçe ve borç verileri gibi olgular söz konusu paranın
itibari değerini yakından etkilemektedir.
Yine ilginç bir olgu da döviz kurlarıyla ilişkilidir. Dünya piyasalarında işlem göre
dövizler veya diğer bir ifadeyle ulusal paralar nitelik itibarıyla fiat paradır. Dolayısıyla işlem
gören paraların değerleri de itibaridir. O hâlde döviz kurlarında görülen yüksek düzeyde
değişkenliğin bir nedeni de ilgili paraların itibari değerleridir. Bu ülkelerin performanslarına,
politikalarına dair verilerde veya algılarda yaşanan değişimler süratle döviz kurlarına
yansımakta ve yüksek volatiliteye neden olabilmektedir.

3.6. Meraklısı İçin Ek Okuma
1690 yılında iktisatçı Nicholas Barbon, bir kamu bankasının isteği üzerine, “Londralı
tüccarlar … nakitlerini kuyumculara götürüyorlar ve böylelikle banka poliçesi gibi
kuyumcuların poliçeleri üzerinden birbirlerine ödeme yapmak suretiyle bir tür kredi doğuyor”
diye bildirmekteydi. Sözleri Bank of England’ın kuruluşundan dört yıl öncesine aitti, ancak
gerçekte ne kâğıt para ne de bankacılık yeni bir buluş idi. Bankacılık, İtalya’da poliçelerin ve
yazılı emirlerin ödeme aracı biçiminde kullanılmalarını yüreklendiren uzmanlaşmış bir
meslek dalı olarak 13. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmışken, Çin’de kâğıt paranın dolaşıma
sokulması M.S. 11. yüzyıl kadar erken bir tarihteydi ve Yuan hanedanı (1206-1367)
zamanındaki hükûmet ihraçları popülerliklerini sürdürmekteydi. Dolaşımdaki bonoların ve
merkezileşmiş bankacılığın kimi zaman ayrı ayrı, ama kimi zaman birlikte, günümüzde kabul
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edilen parasal sistemlerin kuruluşunu hazırlamaları yine de 17. yüzyılın sonunu bulmuştur.
Barbon, bir devrimin başlangıcına tanıklık etmekte ve bunu onaylamaktadır.
Bununla birlikte onun bu coşkusunu paylaşmayanlar da vardı; tüm devrimlerde olduğu
gibi değişim düzensiz bir biçimde ve kimi kez de sancılı gelmekteydi. Britanya’da, değerli
nesneleri ve parayı emanete alıp karşılığında poliçe veren tüccarlar ve noterler tarafından
sağlanan finansal hizmetlerin varlığı Elizabeth döneminden beri bilinmekteydi. Ticaretin
yürütülmesi kapsamında bonolar ve sözleşmeler kapsamında kaleme alan noterler, yasal ve
dinsel aracılar sıfatıyla davranmaktaydılar; tüccarlar ve kuyumcular açısından olduğu gibi
bunlar açısından da finansal işlerin çoğunu üstlenmek kendi işlerinin mantıksal bir
uzantısıydı. 17. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak, kuyumcular ve noter-bankerler borç
para verme, faize dayalı mevduat, döviz bozma, çek ve bonoyu da kapsayan geniş bir
yelpazede bankacılık hizmetleri sunmuşlardır. Bu tür kolaylıklar için bir talebin olduğu açıktı,
ancak muhalif sesler de duyulmaktaydı. 1676 yılında Mystery of the New Fashioned
Goldsmiths or Bankers konulu, yazarı bilinmeyen bir broşür yayınlandı. Yazar, “tüccarın az
ya da çok sıkışık durumda olmasına” göre, poliçe ıskontosunda iki ya da üç misli faiz
uyguladıklarını ileri sürerek kuyumcuların yüksek faiz oranlarıyla borç para verme
biçimindeki “yasadışı uygulamalara” kaymalarını kınamaktaydı. Bu tür kişilere elbette
güvenilmezdi ve yazar umuyordu ki “insanların aniden aklı başına gelecek ve neden bir
kuyumcu-bankere bir başkasından daha fazla güven duyması gerektiğini ya da onun neden
hak ettiğinden on kat fazla güvene layık olduğunu sorgulamaya başlayacaktı: Bu kişiler
yalnızca kişisel güvence veriyorlardı ve çoğu kez da kendi mülklerinin değerinin yirmi katı
borçluyken 500, 1.000 pound ya da daha fazla tutarda bonolar vermekteydiler…” Kuşkusuz
kişisel deneyimi sonucu hırçınlaşan bu gözlemci, her şeye karşın başarılı bankacılığın ve kâğıt
para sisteminin temel gereklerini kapsamlı bir biçimde tanımlamaktadır: İnsanlar bankere ve
bonolarına güven duymalıdır ve bunlar sağlam finansal dayanaklar temelinde
düzenlenmelidir.
Avrupa’nın ilk serbest dolaşan banknotlarını yaratma onuru, 1656 yılında İsveç’te
Stockholm Banco’yu kuran Livonyalı Johan Palmstruch’a aittir. Onun öyküsü, sonradan
başka yerlerdeki benzer maceralara yerinde bir uyarı olabilecek tarihsel bir kavrayışla, hem
asıl başarısı hem de başarısızlığını hazırlayan koşullar bakımından ilginçtir. Stockholm Banco
özel bir girişimdi, ancak uygulamada devletle sıkı bağları vardı: Kraliyetin tanıdığı ayrıcalıkla
kurulmuştu; karının yarısı krallığa ödenecekti ve baş denetçisi maliye bakanıydı. Dahası
Palmstruch, hükûmete 1661’de piyasaya sürülen bonoların niteliğine ilişkin danışmanlık
yapıyordu.
Kaynak: Catherine Eagleton – Jonathan Williams, 2008, Paranın Tarihi, sf. 252-257.
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Bölüm Soruları
1)

Mal paranın kullanımıyla fiyat sayısı nasıl değişir?

a)

Azalır

b)

Artar

c)

Hesaplanamaz

d)

Değişmez

e)

Belirsizdir

2)
hangisidir?

“Kötü para iyi parayı kovar” biçiminde ifade edilen yasa aşağıdakilerden

a)

Phillips eğrisi

b)

King yasası

c)

Walras yasası

d)

Say yasası

e)

Gresham yasası

3)

Para basmaktan dolayı elde edilen gelir nasıl adlandırılmaktadır?

a)

Merkez bankacılığı

b)

Fiat para

c)

Tüketim

d)

Senyoraj

e)

Finansman

4)
adlandırılır?

Belirli bir miktarda altın veya gümüş karşılığı çıkarılan kağıt para nasıl

a)

Mal para

b)

Temsili para

c)

Sikke

d)

İtibari para
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e)

Fiat para

5)
Hem altın hem de gümüşten üretilen sikkelerin dolaşımda olduğu parasal
sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Monometalizm

b)

Trampa

c)

Bimetalizm

d)

Takas

e)

Yansız para rejimi

6)
Yalnızca bir kıymetli madenden yapılmış olan paranın kullanıldığı para rejimi
nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Monometalizm

b)

Trampa

c)

Bimetalizm

d)

Takas

e)

Yansız para rejimi

7)

Takas sisteminde piyasadaki fiyat sayısı nasıldır?

a)

Daha azdır

b)

Aynıdır

c)

Bilinemez

d)

Daha çoktur

e)

Hesaplanamaz
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8)
Devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak basılan yani ödemelerde yasal
olarak kabul edilmesi zorunlu olan ve değerli bir madene dönüştürülemeyen kağıt para
hangisidir?
a)

Mal para

b)

Temsili para

c)

Sikke

d)

Sağlam para

e)

Fiat para

9)
Dolaşıma çıkartılan kağıt paranın taşıdığı değeri birebir karşılayan miktarda
altın ve/veya gümüşün karşılık olarak bankaların kasalarında tutulması nasıl
adlandırılmaktadır?
a)

Kısmi karşılık politikası

b)

Rezerv opsiyon mekanizması

c)

Para politikası

d)

Tam karşılık politikası

e)

Reeskont politikası

10)
Daha değerli paranın piyasadan kaybolması, değersiz paranın ise piyasada
dolanımda kalması hangi yasayla kavramsallaştırılır?
a)

Phillips eğrisi

b)

Gresham yasası

c)

King yasası

d)

Walras yasası

e)

Say yasası

Cevaplar
1) A

2) E

3) D

4) B

5) C

6) A

7) D

8) E

9) D

10) B

50

4. PARA TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Para türleri



Asli para



Kaydi para



İçsel para



Dışsal para



Para çarpanı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Paranın türleri nelerdir?

2)

Kaydi paranın önemi nedir?

3)

İçsel para dışsal para ayrımı ne ifade etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Para türleri

Paranın asli para ve kaydi
para ayrımlarını öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

İçsel para dışsal para

İçsel para dışsal para farkını
kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Para çarpanı

Para çarpanının işleyişini
öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Asli para



Kaydi para



Merkez Bankası



Bankacılık sistemi
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Giriş
Parasal sistemin işleyişinde farklı aktörler rol oynamaktadır. Merkez Bankasının ve
bankacılık sisteminin bu yapı içerisinde üstlendikleri rol ve işlevleri kavramak günümüz
parasal-finansal ekonomisinin işleyişini kavramak açısından vazgeçilmezdir.
Özellikle içsel ve dışsal para kavramlarıyla ve onlarla ilişki kurarak para çarpanının
önemiyle parasal sistemin nasıl işlediğini ve hangi sonuçları doğurduğunu irdelemeye
yönelmek yerinde olacaktır.
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4.1. Para Türleri: Asli Para ve Kaydi Para
İtibari para sistemlerinde ekonomide üretilen paranın iki türü bulunmaktadır:
-

Asli para

-

Kaydi para

Asli para Merkez Bankası tarafından üretilir. Kaydi para ise Merkez Bankası ve ticari
bankalarca üretilir.
Asli para somut olarak madeni para ve banknotlardır. Fiziki bir objeyle temsil edildiği
için kolay anlaşılabilen ve ölçülen, etkisi açık olarak izlenen bir büyüklüktür. Banknotları
Merkez Bankası basar ve dolaşıma çıkarır.
Kaydi para ise asli paranın bankacılık sistemine ulaşması ile ortaya çıkacaktır. Asli
para iktisadi birimler tarafından bankacılık sistemine mevduat olarak yatırılır. Bu kaynağı
eline geçiren banka değerlendirmeye çalışacaktır. Başka bir deyişle mevduatların getirdiği
yükü karşılamak amacıyla kredi yaratmaya yönelecektir. Kredi ise satın alma gücü olarak
ekonomiye aktarılan kaydi paradır. Banka sisteminin ürettiği kaydi paraya; ikincil para, kredi
para veya banka parası da denilmektedir.
Bankalar topladıkları mevduatın tamamını krediye dönüştürmek isterlerken merkez
bankaları da bankaların kredi davranışlarını sınırlamak için zorunlu karşılık uygularlar. Bu
kapsamda sistemin iki önemli tarafı arasında birbirleriyle çatışan amaçlar ve davranışlar
olduğu vurgulanmalıdır. Söz konusu ilişkilerin ölçümü doğrultusunda iktisat teorisi tarafından
mevduat çarpanı ve kredi çarpanı kavramları ortaya konulmuştur.
Mevduat çarpanı: Bankalara yatırılan ilk mevduattan ne kadar toplam mevduat (kaydi
para) yaratılacağını gösterir. Formülü ise şu şekildedir:
D = A x (1 / r)
D (toplam mevduat), A (ilk mevduat), r (zorunluk karşılık oranı)
Kredi çarpanı: Bankalara yatırılan ilk mevduattan ne kadar toplam kredi (kaydi para)
yaratılacağını göstermektedir:
Kr = A x (1 - r) / r
Kr (toplam kredi), A (ilk mevduat), r (zorunluk karşılık oranı)
Bu tartışmalar aydınlığında vurgulaması gereken en önemli nokta modern
ekonomilerde paranın sadece merkez bankaları tarafından yaratılmadığı gerçeğidir. Bankalar
tarafından yaratılan krediler de iktisadi aktörler tarafından ihtiyaç duyulan ve dolayısıyla talep
edilen satın alma gücünü karşılayabilmektedir. Üstelik sadece yatırım yapmak isteyen
girişimcilerin değil günümüzde tüketicilerin de söz konusu ihtiyaçlarını sadece asli para
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üzerinden gidermedikleri ve hatta öncelikle kaydi paraya, farklı bir ifadeyle kredilere
başvurmaktadırlar. Örnek vermek gerekirse, günümüzde ulusal veya uluslararası bir firma
yeni bir üretim tesisi yatırımı için gereken satın alma gücünü veya fonu satış hasılatları
üzerinden değerlendirmekten ziyade, bankacılık sistemine başvurmak suretiyle edineceği
fonlarla (kredilerle) karşılamayı planlamaktadır.
Başka bir örnekte de sıradan bir tüketiciyi ele alabiliriz. Günümüzün tüketicisi sahip
olmak istediği bir malı aylarca sürecek bir birikim sonucunda satın almaktansa, bireysel kredi
veya kredi kartı aracılığıyla satın almayı tercih etmektedir. Bu basit örneklerden anlaşılacağı
üzere, günümüzde kaydi paranın belki de asli paradan daha kritik bir rol üstlenmekte olduğu
vurgulanmalıdır.
Paranın asli ve kaydi para olarak ayrıntılı olarak ele alınmasının yanı sıra miktarının
ölçümü de dikkatle incelenmesi gereken bir konudur. Tekrarlamak gerekirse ölçülmesi
gereken büyüklükler hem asli para hem de kaydi paradır. Bu ikisinin toplamının toplam para
miktarını (arzını) oluşturacağı vurgulanmalıdır:
Para miktarı = Asli Para + Kaydi Para

4.2. Para Türleri: İçsel Para ve Dışsal Para
İtibari para sistemlerinde ekonomide üretilen paranın kaynakları açısından
bakıldığında iki türü daha bulunmaktadır:
-

İçsel para

-

Dışsal para

Para arzının ekonomideki değişmeler çerçevesinde içsel olarak değiştiğini ve
dolayısıyla para otoritesi tarafından nihai olarak kontrol edilemeyeceğini öngören yaklaşım
para miktarının bir bölümünü içsel para (endojen para) olarak görmektedir.
Buna göre iktisadi aktörlerin davranışları içsel parayı oluşturmaktadır. Burada
kastedilen esas itibarıyla mevduat ve kredi ilişkileridir. Birey ve firmaların bankalarda
mevduat tutmaları, para bulundurma davranışları ve kredi kullanma kararları içsel paranın
ortaya çıkışını ve boyutlarını etkilemektedir.
Buna karşılık para arzının para talebinden bağımsız olduğunu, dolayısıyla para
otoritesi tarafından kontrol edilmekte olduğunu öngören bir diğer yaklaşım mevcuttur.
Literatürde bu yaklaşım dışsal para (egzojen para) kavramıyla ifade edilmektedir.
Dolayısıyla bu ayrım veya para arzı yaklaşımı para arzının oluşumunu ve para otoritesi
tarafından kontrol edilebilirliğini sorgulamaktadır. Merkez Bankasının yarattığı asli ve kaydi
paranın tamamen kendi kararlarına bağlı olduğunu söylemek gerekmektedir. Buna karşılık,
içsel paranın oluşumu ve kontrolünde Merkez Bankası dışı aktörlerin etkin olduğu iddia
edilebilir. Merkez Bankası ise içsel para üzerinde etkiler yaratmaya çalışmakta, içsel paranın
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hacmini, artış hızını vs. etkilemeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Merkez Bankasının sadece bir
emisyon bankası olmaktan çıkarak para politikasını kurgulayan ve uygulayan bir para otoritesi
olduğu gerçeği öne çıkmaktadır.
İçsel ve dışsal para arzı ayrımıyla toplam para arzı üzerinde etkili olan dört aktörden
bahsedilmektedir:
-

Para otoritesi olarak Merkez Bankası

-

Bankacılık sistemi

-

Mevduat sahipleri

-

Kredi müşterileri

Başka bir ifadeyle söz konusu ayrım ve dört farklı grubun ekonomideki davranışları
sistematize edilmeye ve çözümlenmeye çalışılmaktadır. Esasen bu ayrımı para çarpanı modeli
ile ortaya koymak mümkündür. Literatürde para çarpanı kavramı yerine bazı benzer ifadeler
olarak banka çarpanı, mekanik çarpan ve parasal taban çarpanı gibi terimler de
kullanılmaktadır.

4.3. Para Çarpanı Modeli
Toplam para arzı ile Merkez Bankası ve bankacılık sisteminin kararlarının belirlediği
parasal taban arasındaki ilişkilerin kararlılığıyla ilgili analizler para arzının belirlenmesinde
temel katkının parasal tabandaki değişimlerden kaynaklandığını ortaya koymaktadır.
Öncelikle parasal taban ve toplam para arzı arasındaki ilişkileri formüle etmek
gerekmektedir:
H=C+R
H = Parasal Taban; C = Dolaşımdaki Nakit Miktarı; R = Bankaların Karşılık Miktarı
Burada görüldüğü üzere öncelikle Merkez Bankası ve bankalar arasındaki ilişki ortaya
konulmaya çalışılmaktadır. Merkez Bankası dolaşımdaki nakit miktarını yaratmaktadır.
Ayrıca bankacılık sistemi de topladığı mevduatların Merkez Bankası tarafından belirlenen bir
kısmını karşılık olarak Merkez Bankasına getirmektedirler. Dolayısıyla Merkez Bankası
tarafından yaratılan paranın bir ölçüsü olarak para tabanı bu iki değişkenin toplamıdır.
Ekonomideki toplam para arzı Ms olarak adlandırılırsa ve para tabanı ile aralarındaki
ilişki para çarpanı olarak tanımlanırsa şu formül yazılabilir:
m = Ms / H
m = Para çarpanı; Ms = Para arzı; H = Parasal taban
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Eğer toplam para arzını ölçmek istersek onun bileşenlerine bakmamız gerekmektedir:
Ms = C + D
Ms = Para arzı; C = Dolaşımdaki Nakit Miktarı; D = Vadesiz Mevduatlar
Yukarıda verilen para çarpanının (m) formülünü şu şekilde de ifade etmek
mümkündür:
m = Ms / H = C + D / C + R
Veya aynı formül şu şekilde de yazılabilir:
m = 1 / (Cr + Rr – Cr.Rr)
Buradaki formülde yer alan Cr ve Rr değişkenleri ise şu anlamlara gelmektedir:
Cr = C / Ms veya elde nakit tutma oranı
Rr = R / D veya Merkez Bankasının vadesiz mevduat için belirlediği karşılık oranı
Görüldüğü üzere formülü biraz daha farklı şekilde yazdığımızda çok farklı iki alanın
toplam para arzı üzerindeki etkilerine odaklanabilmekteyiz. Burada Cr ile ifade edilen elde
nakit tutma oranı iktisadi aktörlerin nakit taşıma kararlarını sembolize etmektedir. Eğer Cr
artarsa m azalacaktır. Daha açık bir ifadeyle iktisadi aktörlerin daha fazla nakit tutmaları
(veya daha az mevduat hesabına yönelmeleri) para çarpanını (m) azaltacaktır. Başka bir
ifadeyle aynı parasal taban üzerinden üretilen toplam para arzı daha azdır.
Cr değişkenine karar veren aktörlerine baktığımızda rahatlıkla iddia edilebilir ki, bu
değişken bir içsel para değişkenidir.
Diğer taraftan Rr ise Merkez Bankası tarafından belirlenen bir dışsal para değişkenidir.
Merkez Bankası karşılık oranını (Rr) yükseltirse bankaların daha fazla karşılık tutmalarını ve
dolayısıyla daha az kredi verebilmelerini sağlayacaktır. Bu kapsamda, parasal taban üzerinden
üretilen toplam para arzı da daha az olacaktır.
Tabii bankacılık kesiminin kabul ettiği mevduatları sadece vadesiz mevduatlar olarak
düşünmek eksik olacaktır. Dolayısıyla vadeli mevduatları içeren bir biçimde formülü
genişletmek gerekmektedir:
m = 1 / [ Cr + Rr – Cr.Rr + Rt.t.(1-Cr) ]
Burada kullanılan yeni değişkenler şunlardır:
Rt Merkez Bankasının vadesiz mevduat için belirlediği karşılık oranıdır.
t ise iktisadi aktörler tarafından kararlaştırılan vadeli ve vadesiz mevduatlar arasındaki
orandır.
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Rt Merkez Bankası tarafından belirlenen bir dışsal para değişkenidir. Eğer Merkez
Bankası söz konusu değişkeni yükseltirse para çarpanını (m) düşürecek ve parasal taban
üzerinden yaratılan toplam para arzını azaltacaktır.
Buna karşılık t iktisadi aktörler tarafından belirlenen bir içsel para değişkenidir. Söz
konusu oran artırılırsa, yani bireyler daha fazla vadeli mevduat açtırırlarsa yine para çarpanı
(m) düşecek ve parasal taban üzerinden yaratılan toplam para arzı azalacaktır.
Parasal ekonomide yer alan bir başka olgu da bankaların aşırı rezerv (ER)
tutabilmeleridir. Burada bankalar Merkez Bankasının mecbur tuttuğundan daha fazla rezervi
tutmaya karar vermekte veya kredi vermekten kendi istekleriyle uzak durmaktadırlar. Bu
durumda formül şu şekilde güncellenebilir:
m = 1 / [ Cr + Rr – Cr.Rr + Rt.t.(1-Cr) + er]
Buradaki (er) aşırı rezerv oranıdır. Formül olarak göstermek gerekirse:
er = ER / D
Bankacılık sisteminin aşırı rezerv tutma davranışını gösteren (er) oranını etkileyen iki
farklı değişken vardır. Bunlar iktisadi aktörler tarafından piyasada belirlenen piyasa faiz oranı
(i) ve Merkez Bankası tarafından belirlenen reeskont oranıdır (Re).
Piyasa faiz oranı iktisadi aktörler tarafından belirlendiği için içsel para ile ilişkiliyken,
Merkez Bankasının belirlediği reeskont oranı dışsal para ile ilişkilidir.
Eğer piyasa faiz oranı (i) yükselirse bankacılık sistemi daha fazla kredi vermek
isteyecektir. Dolayısıyla da aşırı rezerv oranı (er) azalacaktır. Bu gelişme ise para çarpanının
yükselmesine ve parasal taban üzerinden yaratılan para arzını artıracaktır.
Buna karşılık Merkez Bankasının reeskont oranını (Re) yükseltmesi söz konusu olursa
kredilerin nispi maliyetinin arttığı düşünülecek ve aşırı rezerv oranı (er) artacaktır. Bu
durumda ise para çarpanı azalacak ve parasal taban üzerinden yaratılan para arzı azalacaktır.
Buraya kadar detaylı bir biçimde açıklanan değişkenler gruplandırılacak olursa
karşımıza şu şekilde bir tablo çıkacaktır:
İçsel Para Değişkenleri

Cr (Elde Nakit Tutma Oranı)
t (Vadeli Vadesiz Mevduat Oranı)
i (Piyasa Faiz Oranı)

Dışsal Para Değişkenleri

Rr (Vadesiz Mevduat Karşılık Oranı)
Rt (Vadeli mevduat Karşılık Oranı)
Re (Reeskont Oranı)
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Bu tartışmalar çerçevesinde tekrar vurgulanması gereken husus, Merkez Bankasının
paranın kaynağında yer almasına veya para tekeline sahip olmasına rağmen modern bir
parasal ekonomide toplam para arzının düzeyine tek başına karar verme gücüne sahip
olmamasıdır. Tabii ki Merkez Bankası bahsedilen para politikası kararlarıyla toplam para arzı
üzerinde önemli derecede belirleyici etkiler yaratabilmektedir.
Ancak, bu önemini ve gücünü yanlış anlayarak parasal ve hatta finansal sistemi tek
başına istediği yönde biçimlendirebileceğini düşünmek büyük bir hata olacaktır.

4.4. Meraklısı İçin Ek Okuma
Para arzının, para talebine duyarlı olmasının pek çok sonuçları olmaktadır.
Genişleyen para talebiyle birlikte, para arzı üzerinde aşırı bir baskı olabilir. Bu
durumda enflasyonist gelişmeler ortaya çıkabilir.
Merkez Bankası prensip olarak yüksek faizlerle para talebindeki genişlemeyi
engelleyebilir. Ancak Merkez Bankasının parasal kontrolü her zaman işe yaramayabilir.
Çünkü, parasal talepleri karşılanmayan piyasalar, finansman ihtiyaçlarını, piyasadan temin
edebilecekleri para yakını likit varlıklarla karşılayabilirler. Bu durumda Merkez Bankasının
parasal kontrolü enflasyonist gelişmeleri önleyemez. Ancak, piyasaların finansman
yaratabilme kabiliyetleri sınırlıdır. Bu nedenle piyasalar, hiçbir zaman büyük enflasyonların
sebebi olamazlar.
Piyasaların arz edilen parayı emme arzu ve kabiliyetleri Keynesci iktisatçılar
tarafından zaman içinde farklı değerlendirilmiştir.
Harp sonrası dönemde, Keynesci iktisatçılar, arz edilen para miktarının emilip
emilmemesini tamamen piyasaların inisiyatifinde gelişen bir süreç olarak görmüşlerdir. Buna
göre, arz edilen para miktarı sadece piyasa beklentilerinin olumlu olması durumunda
piyasalarca kullanılacaktır. Bu dönemin özgün deyişine göre, “Atları suya götürebilirsiniz.
Ancak onları su içmeye zorlayamazsınız.” Aynı dönemde genel eğilim, faiz oranlarının
yatırımları uyarmakta yetersiz kalabileceği, ancak yüksek faizlerin yatırımları frenleyebileceği
yönünde idi. Yine dönemin özgün bir deyişine göre “para politikası ip gibidir; çekebilirsiniz
ama itebilirsiniz.”
Daha sonraları Keynesci İktisatçılar, Tobin’in ve Paracıların çalışmaları doğrultusunda
para arzını daha fazla önemsemeye başlamışlardır. Ancak Keynesciler, parasal büyüklükler ile
nominal millî gelir arasında ölçülebilir ilişkiler olduğu tezlerine hep uzak durmuşlardır. Bazen
de böyle bir ilişkinin varlığını kabul etmişler ancak, bu ilişkinin sebep-sonuç bağlantısını,
Paracılardan farklı olarak açıklamışlar, millî gelirdeki artışın parasal gelişmeyi uyardığını
savunmuşlardır.
Zaman içerisinde tarafların görüşlerinde bir yumuşama gözlendiğini de belirtmeliyiz.
Günümüz şartlarında, Paracılar, para arzının egzojenliğini; Keynesciler de para arzının
endojenliğini savunurlarken daha ılımlı bir üslup kullanmaktadırlar. Bu ilişkide taraflar
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arasında önemli bir yakınlaşmadan söz edebiliriz. Fakat bu yakınlaşma, temeldeki tartışmanın
önemini azaltmamıştır. Buna göre Paracılar, her şeye rağmen ekonomideki gelişmelerin para
arzındaki gelişmeler çerçevesinde incelenebileceğini düşünmektedirler. Keynesciler ise (artık
para arzındaki egzojen değişmelere daha fazla önem vermekle birlikte) para arzındaki
gelişmelerin, ekonomik gelişmeleri sistematik bir biçimde yansıtabileceğini kabul
etmemektedirler.
Kaynak: Merih Paya, Para Teorisi ve Para Politikası, 1998, sf. 107-108.
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Bölüm Soruları
1)
Merkez
adlandırılmaktadır?

bankası

a)

Mal para

b)

Asli para

c)

Kaydi para

d)

İçsel para

e)

Metal para

tarafından

dolaşıma

çıkarılan

kağıt

para

nasıl

2)
Para arzının iktisadi aktörlerinin karar ve davranışlarından etkilenen boyutu
nasıl adlandırılmaktadır?
a)

İçsel para

b)

Kaydi para

c)

Asli para

d)

Dışsal para

e)

Temsili para

3)
adlandırılır?

Bankacılık sisteminin mevduat ve kredi işlemeleriyle yarattığı para nasıl

a)

Mal para

b)

Asli para

c)

İçsel para

d)

Kaydi para

e)

Dışsal para

4)
boyutudur?

Aşağıdakilerden hangisi para arzının merkez bankası tarafından kontrol edilen

a)

Mal para

b)

Temsili para

c)

Metal para
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d)

İçsel para

e)

Dışsal para

5)

Parasal taban formülü aşağıdakilerden hangisidir?

a)

H=C+M

b)

H=C

c)

H=C+R

d)

M=C+R

e)

M=C–R

6)
Bankalara yatırılan ilk mevduattan ne kadar toplam mevduat yaratılacağını
gösteren çarpan nasıl adlandırılır?
a)

Basit çarpan

b)

Süper çarpan

c)

Yatırım çarpanı

d)

Mevduat çarpanı

e)

Kredi çarpanı

7)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi toplam para arzı üzerinde etkili olan dört aktörden biri

a)

Para otoritesi olarak Merkez bankası

b)

Bankacılık sistemi

c)

Mevduat sahipleri

d)

Kredi müşterileri

e)

Hazine

8)
Toplam para arzı Ms olarak adlandırılırsa ve para tabanı H ise, para çarpanı
(m) formülü hangisidir?
a)

m = Ms / H

b)

m = Ms + H
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c)

m = Ms - H

d)

m = Ms x H

e)

m = Ms

9)

Aşağıdakilerden hangisi içsel para değişkenlerinden biridir?

a)

Rr (Vadesiz Mevduat Karşılık Oranı)

b)

Rt (Vadeli mevduat Karşılık Oranı)

c)

Cr (Elde Nakit Tutma Oranı)

d)

Re (Reeskont Oranı)

e)

M (Para çarpanı)

10)

Aşağıdakilerden hangisi dışsal para değişkenlerinden biridir?

a)

Cr (Elde Nakit Tutma Oranı)

b)

Re (Reeskont Oranı)

c)

M (Para çarpanı)

d)

t (Vadeli Vadesiz Mevduat Oranı)

e)

i (Piyasa Faiz Oranı)

Cevaplar
1) B

2) A

3) D

4) E

5) C

6) D

7) E

8) A

9) C

10) B
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5. PARASAL TANIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Para miktarı tanımları



Talep edilen para miktarı tanımları



Arz edilen para miktarı tanımları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Farklı açılardan tanımlanan para miktarları var mıdır?

2)

Talep edilen para miktarı tanımları nelerdir?

3)

Arz edilen para miktarı tanımları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Para miktarı tanımları

Farklı açılardan ele alınan
para miktarı tanımlarını
bilmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Arz edilen para miktarı
tanımları

Arz edilen para miktarı
tanımlarını öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Talep edilen para miktarı
tanımları

Talep edilen para miktarı
tanımlarını öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Emisyon



Rezerv para



Parasal taban



Merkez Bankası parası



M1



M2



M3
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Giriş
Parasal ve finansal tartışmalar kapsamında dikkat çeken önemli verilerden bir bölümü
bu bölümde ele alınacaktır. Bunlara para tanımları adı verilmektedir. Gerek Merkez
Bankasının karar ve eylemleriyle ortaya çıkan arz edilen para tanımları, gerekse de iktisdi
aktörlerin kararları çerçevesinde biçimlenen talep edilen para tanımları önemli değişkenlerdir.
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5.1. Temel Tanımlar
İktisadi aktörlerin çeşitli amaçlar doğrultusunda ihtiyaç duydukları para miktarı ve
bunun ölçümü de önemlidir. Daha önce vurguladığımız üzere, hem paranın kaynağında yer
alan Merkez Bankasını hem de bankacılık sistemini dikkate alarak para miktarını veya diğer
bir ifadeyle para arzını şu şekilde formüle edebiliriz:
Para Miktarı = Asli Para + Kaydi Para
Ayrıca, yine daha önce vurgulandığı üzere, toplam para miktarının nasıl oluştuğuna ve
kontrolüne odaklanarak farklı kavramlar üretmek ve yeni bir formül üretmek mümkündür. Bu
çerçevede:
Para Miktarı = Dışsal Para + İçsel Para
Bu tanımların kavramsal düzeyde önemli açılımlar yarattığı düşünülse dahi, para
otoriteleri veya merkez bankaları para miktarını ve değişimini ölçmek amacıyla farklı
tanımlar da geliştirmişlerdir.
Bu açıdan bakıldığında vurgulanmalıdır ki para teorisindeki tartışmalı konulardan biri
de para miktarının tanımlanmasıdır. Henüz üzerinde görüş birliği olan bir tanımlama yoktur.
Buna göre para miktarı tanımlarını arz ve talep açısından sınıflandırmak mümkündür. Değişik
para miktarı tanımları iki kategoride ele alınabilir:
Talep Edilen Para miktarı Tanımları: Ekonomik birimlerin elde tutmayı arzu
ettiği para miktarını gösteren tanımlar.
Arz Edilen Para miktarı Tanımları: Parasal sistemin yani Merkez Bankası ile
ticari bankaların birlikte ürettiği para miktarını gösteren tanımlar.

5.2. Talep Edilen Para Miktarı Tanımları
Para talebinin miktar olarak ölçümü yapılmak istendiğinde parayı kullanan,
bulunduran iktisadi aktörlerin davranışları dikkate alınmıştır. Bu çerçevede paranın işlevleri
öne çıkmaktadır. Dolayısıyla ilk olarak paranın temel işlevlerinden biri olan mübadele
işlevine dikkat çekilmiştir. Bu çerçevede iktisadi aktörlerin talep ettikleri para miktarı
“Dolaşımdaki Para” olarak adlandırılır.
Paranın “mübadele işlevini” temel alan birincil para miktarı tanımı M1’dir. Talep
edilen para miktarının en dar tanımı olan M1 piyasada belli bir anda elde tutulmak istenen,
ödeme aracı niteliği kesin ve tam likit olan ödeme araçlarının miktarını ifade eder.
M1 = Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat (TL, YP)
Paranın “değer saklama işlevini” gözeten tanım ise M2’dir. M2 kavramı M. Friedman
ve A. Schwartz tarafından önerilmiş ve kullanılmıştır. Bu iktisatçılara göre Paralı Ekonomi ile
Trampa Ekonomisi arasındaki en önemli fark, paralı ekonomide mübadele işlemlerinin farklı
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zamanlarda gerçekleştirilebilmesidir. Paralı ekonomide mal satan bir kişi, bunun karşılığında
mal almaktan kurtulmakta, hak ettiği satın alma gücünü paraya çevirerek erteleyebilmektedir.
Yani para satın alma gücünün geçici ertelenmesini sağlayan araç olmakla birlikte, mübadele
amaçlı olarak talep edilmektedir. Bu iktisatçılara göre para sadece mübadele için talep
edilmekte, bu çerçevede kısa vadeli harcamaları finanse edecek fonlar Vadesiz hesaplarda
tutulurken, daha uzun vadeye yayılan harcamalar içinse Vadeli hesaplar tercih edilmektedir.
Bu nedenle M2 harcama eğilimlerini yansıtan bir büyüklük olarak görülür.
M2 = M1 + Vadeli Mevduat (TL, YP)
Ekonomide daha farklı ihtiyaçları karşılamak amacıyla geliştirilmiş çeşitli finansal
enstrümanları da dikkate alarak ortaya konulan bir diğer ise M3’tür. M3 tanımında M2’de yer
alan parasal büyüklüklere repo, para piyasası fonları ve devlet, banka ve şirketler tarafından
ihraç edilen menkul kıymetler eklenmektedir. Böylece paranın değer saklama işlevinin daha
geniş boyutlarıyla yarattığı büyüklükler tanımda kendine yer bulmaktadır.
M3 = M2 + Repo + Para Piyasası Fonları + İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Bu tanımlara ilave edilecek bir diğer kavram ise “likidite”dir. Likidite paraya
çevrilmeye hazır olan tüm varlıkları ifade etmektedir. Dolayısıyla M3 tanımından da geniş bir
tanım olduğu söylenebilir. Finansal sistem açısından bakıldığından çok çeşitli türde
sözleşmeler, poliçeler, senetler ve özellikle son yıllarda giderek genişleyen türev varlıklar
“Likidite” tanımının içinde yer alabilmektedir. Dolayısıyla dar tanımdan geniş tanıma doğru
sıralandırılırsa talep edilen para miktarı tanımları şunlardır:
Dolaşımdaki Para < M1 < M2 < M3 < Likidite

5.3. Arz Edilen Para Miktarı Tanımları:
Paranın kaynağında yer alan, para otoritesi olarak adlandırdığımız Merkez Bankası
parayı arz etmektedir ki onun karar ve davranışlarından hareketle para miktarının ölçümüne
de gidilmektedir.
Merkez Bankası varlıklarını fonlamak için emisyona başvurur. Emisyon, Merkez
Bankası açısından yükümlülük arz eder. Emisyon Merkez Bankasının ekonomiye olan bir
yükümlülüğüdür. Merkez Bankası, ticari bankaların mevduat munzam karşılıklarını ve diğer
mevduatlarını kredi şeklinde değerlendirebilir. Bu durumda Merkez Bankası bünyesinde
kaydi para yaratılmış olur. Merkez Bankası, emisyon ve kendi bünyesinde oluşan
mevduatlardan kaydi para yaratarak ekonominin likiditesini ayarlar. Ekonomideki likiditeyi
izleyebilmek ve kontrol edebilmek için MB bilançosundan izlenebilecek bazı tanımsal
büyüklükler vardır. Bunlar:
-

Rezerv Para (Baz Para)

Rezerv Para = Emisyon + Bankaların MB nezdindeki mevduatlardır. Buna Baz Para
veya Güçlü Para da denmektedir.
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-

Parasal Taban

Parasal Taban = Rezerv Para + APİ
-

Merkez Bankası parası (MBP)’dır.

MBP = Parasal Taban + Kamu Mevduatı olarak hesaplanmaktadır.
Buraya kadar anlatılanlardan çıkartabileceğimiz temel bilgi Merkez Bankası açısından
en dar para arzı (miktarı) tanımı Emisyon’dur. Eğer emisyona bankaların yine Merkez
Bankası tarafından tutmak zorunda bırakıldıkları zorunlu karşılıkları (mevduatlar) da eklersek
Rezerv Para tanımına ulaşılmaktadır. Birçok iktisatçı merkez bankalarının para miktarının
seviyesi ve değişimi hakkındaki analizlerini bu tanıma dayandırmaktadır.
Eğer Merkez Bankası sadece emisyonu gerçekleştiren ve zorunlu karşılık politikası
izleyen bir kurum olsaydı bahsedilen bu iki tanım analiz açısından yeterli olurdu. Ancak,
merkez bankaları günümüzde çok sık ve yoğun bir biçimde büyük hacimli açık piyasa
işlemleri de gerçekleştirmektedirler. İşte bu kapsamda rezerv para kavramına açık piyasa
işlemleri eklenerek “Parasal Taban” tanımına ulaşılmaktadır. Tabii burada vurgulamak
gerekir ki açık piyasa işlemleri iki yönlü olabileceğinden dikkat çekilmesi gereken teknik bir
husus da ortaya çıkar. Eğer Merkez Bankası piyasaya para verme yönünde açık piyasa
işlemleri gerçekleştirirse rezerv paraya eklenecek tutar negatif (eksi) işaretli olacaktır. Buna
karşılık merkez bankaları piyasadan para çekmek için de açık piyasa işlemelerini kullanmaya
tercih edebilirler ki bu durumda da rezerv paraya eklenecek parasal tutar pozitif (artı) işaret
taşıyacaktır. Çünkü Merkez Bankası analitik bilanço tekniğinde açık piyasa işlemleri aktif ve
pasif işlemleri olarak gerçekleştirilse dahi bilançoda gösterilirken tüm işlemler bilançonun
pasifinde toplanır. Dolayısıyla, teknik açıdan bakıldığında rezerv para parasal tabandan
nominal olarak az da olabilir fazla da olabilir:
MB APİ ile para sürerse → APİ (eksi) işaretlidir → Rezerv Para > Parasal Taban
MB APİ ile para çekerse → APİ (artı) işaretlidir → Rezerv Para < Parasal Taban
Diğer taraftan, Merkez Bankasının işlevlerinden birinin de devletin kasası olduğu
hatırlanmalıdır. Bu çerçevede, Merkez Bankası kamu kesiminin mevduatlarını da kabul eder.
Bu aslında Merkez Bankası tarafından yaratılan paranın kamu kesimi tarafından tekrar
Merkez Bankasına kamu mevduatı biçiminde getirilmesi anlamına gelmektedir. Bu açıdan
bakıldığında parasal taban ile kamu mevduatı toplanarak daha geniş bir tanım olan Merkez
Bankası Parası (MBP)’na ulaşılır.
Bu parasal büyüklükler Merkez Bankası bilançolarından türetilmektedir. Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her ticari kuruluş gibi bir bilanço yayınlamaktadır.
Buna Vaziyet denmektedir. TCMB aynı zamanda Analitik Bilanço adlı bir tablo
yayınlamaktadır. Analitik Bilanço TCMB para politikalarının izlenebilmesini sağlamaktadır.
Yukarıdaki tanımlar Analitik Bilançodan günlük olarak izlenebilmektedir.
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Rezerv büyüklükler daima Merkez Bankası düzenlemeleri ile birlikte
değerlendirilmelidir. Merkez Bankası parasal politikayı değiştirdiği takdirde Rezerv
Büyüklüklerin anlamı da değişir.
Bankaların Merkez Bankası nezdinde tuttukları İhtiyari Mevduat (Aşırı Rezerv) ve
Bankaların Merkez Bankası nezdindeki Serbest Mevduatı (Serbest Rezerv) vb. büyüklükler
Rezerv Büyüklüklerin hesaplanmasında göz önüne alınmalıdır. Merkez Bankasının kontrol
etmeye çalıştığı bu rezerv büyüklüklerin her biri (Rezerv Para, Parasal Taban, MB Parası)
Banka Çarpanı ile birlikte ekonomiye Arz Edilen Para Stokunu ifade eden kavramları verir.
Şu hâlde Ekonomiye Arz Edilen Para Stokunun şu tanımları söz konusudur:
-

Para Arzı (Ms) = Rezerv Para *Rezerv Para Banka Çarpanı

-

Para Arzı (Ms)= Parasal Taban * Parasal Taban Banka Çarpanı

-

Para Arzı (Ms)= Merkez Bankası Parası * Merkez Bankası Para Çarpanı

Görüldüğü üzere Banka Çarpanı, bir rezerv büyüklükten hareketle ekonomideki
toplam para arzını tanımlayan bir katsayıdır.

5.4. Meraklısı İçin Ek Okuma
Aktiflerin likit ve likit olmayan şeklinde kesin bir çizgiyle ayrılması mümkün değildir.
Nitekim, aktiflerin çoğu çok ya da az kolaylıkla likit hâle gelebilir. Mübadelelere aracı olan,
yani farklı piyasalarda malların mübadelesinde kullanılan ve para olarak nitelendirilen aktifler
bir yana bırakılırsa, bir seri aktif para benzeri olarak nitelendirilebilir. Hazine bonoları,
bankalar vadeli mevduatları, tasarruf sandıkları mevduat ve tasarruf hesapları, devlet tahvilleri
para benzerleridir. Bunlar, muayyen bir süre içinde ve anaparadan kayıp olmadan ödeme aracı
hâline dönüşebilir. Para benzerlerinin likiditeleri, kâğıt para, ufaklık para ve vadesiz
mevduattan oluşan esas paradan daha azdır. Ancak para benzerleri, elde edicilerine faiz adı
altında bir gelir sağlar. Bu nedenler, para benzerleri muhafaza edenler, likidite tercihleri ile
kazanç (faiz geliri) elde etme arzularını uzlaştırırlar. Yalnız likidite tercihi ya da yalnız kazanç
sağlama yoluna gitmezler. Bu durumda karşımıza iki soru çıkmaktadır: İnsanlar likit
ankeslerinin bir bölümünü oluşturmak için ekonomik birimlerce para benzeri olarak açıklanan
bu ödeme araçları hangi koşullarda aratılmaktadır? Ekonomideki para benzeri stokların para
arzı ve bu kanalla makroekonomik büyüklükler üzerindeki etkisi nedir?
Kaynak: Tezer Öçal – Ö. Faruk Çolak, 1988, Para – Banka, sf. 319.
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Bölüm Soruları
1)

Rezerv para ile açık piyasa işlemlerinin toplamı nasıl adlandırılmaktadır?

a)

Asli para

b)

Merkez bankası parası

c)

Emisyon

d)

M3

e)

Parasal Taban

2)
toplamıdır?

Aşağıdakilerden hangisi dolaşımdaki para, vadeli ve vadesiz mevduatların

a)

M1

b)

M2

c)

M3

d)

APİ

e)

Emisyon

3)

Parasal taban ile rezerv para arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

a)

APİ

b)

Emisyon

c)

Kamu mevduatı

d)

M1

e)

M2
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4)

Talep açısından en dar parasal tanım hangisidir?

a)

M2

b)

M3

c)

Parasal Taban

d)

M1

e)

Rezerv Para

5)

Arz açısından en geniş parasal tanım hangisidir?

a)

Emisyon

b)

Rezerv Para

c)

Merkez bankası parası

d)

Parasal Taban

e)

Açık piyasa işlemleri

6)

Aşağıdakilerden hangisi dolaşımdaki para ve vadesiz mevduatların toplamıdır?

a)

M1

b)

M2

c)

M3

d)

APİ

e)

Emisyon

7)

Rezerv para ile parasal taban arasındaki fark nasıl adlandırılmaktadır?

a)

Asli para

b)

Merkez bankası parası

c)

Emisyon

d)

M3

e)

Açık piyasa işlemleri
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8)

Talep açısından en geniş parasal tanım hangisidir?

a)

M2

b)

M3

c)

Parasal Taban

d)

M1

e)

Rezerv Para

9)

Arz açısından en dar parasal tanım hangisidir?

a)

Rezerv Para

b)

Merkez bankası parası

c)

Emisyon

d)

Parasal Taban

e)

Açık piyasa işlemleri

10)
Merkez bankası açık piyasa işlemleri aracılığıyla piyasaya para sürerse
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a)

Rezerv Para < Parasal Taban

b)

Rezerv Para = Parasal Taban

c)

Bilinemez

d)

Rezerv Para > Parasal Taban

e)

Değişim gerçekleşmez

Cevaplar
1) E

2) B

3) A

4) D

5) C

6) A

7) E

8) B

9) C

10) D
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6. MERKEZ BANKACILIĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Merkez Bankacılığının Tarihçesi



Merkez Bankasının İşlevleri



Türkiye’de Merkez Bankacılığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Merkez bankacılığının gelişimi nasıl ele alınabilir?



Merkez bankacılığının işlev ve görevleri nelerdir?



Türkiye’de merkez bankacılığının gelişimi nasıl olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Merkez bankacılığının
tarihsel gelişimi

Merkez bankacılığının
tarihsel gelişimini ve
aşamalarını kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Merkez bankacılığının
işlevleri

Merkez bankacılığının
işlevlerini öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Türkiye’de merkez
bankacılığının gelişimi

Türkiye’de merkez
bankacılığının gelişimi
aşamalarını bilmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Merkez bankacılığı



Para politikası



Bankaların bankası
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Giriş
Günümüz parasal finansal koşullarında çok önemli bir tartışma konusu olan merkez
bankacılığının gelişim aşamalarına bakıldığında modern ekonomik ilişkilerin anlaşılmasına
katkı sağlayacak kavramlarla tanışılacaktır.
Ayrıca, merkez bankalarının işlev ve görevlerini ele alarak günümüzde ulusal ve
küresel düzeyde iktisat politikalarını kavramak mümkün olabilecektir.
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6.1. Merkez Bankası Olgusu
Merkez bankalarının bugüne kadar çok değişik tanımlamaları yapılmıştır. Bunlardan
ilk akla gelen ve belki de en temel Merkez Bankası tanımı şudur: Merkez Bankası bankaların
bankasıdır. Bu tanımdan anlaşılacak olan, ticari bankaların kendi aralarındaki para alışverişini
Merkez Bankası aracılığıyla yapmaları ve gereksinim duyduklarında da Merkez Bankasından
ödünç fon alıp verme yoluna gitmeleridir.
Bir başka tanım da bize Merkez bankalarının bazı farklı işlevlerini doğal olarak
bünyelerinde taşıdıklarını göstermektedir: Merkez Bankası para otoritesidir. Bu ifadeden
anlaşılacağı gibi Merkez Bankası bir ülkede tedavülde bulunan para biriminin sorumlusu
durumundaki kurumdur. Bu sorumluluk paranın tedavüle çıkartılması ile sınırlı değildir.
Özellikle ülke parasının altına bağlı olarak tedavüle çıkartıldığı altın standardı döneminde
Merkez bankaları para birimine olan güveni sağlamak için altın rezervini de saklayan
kurumsal yapı olmuşlardır.
İnsanlık tarihinde, iktisadi alandaki en büyük dönüşümlerden biri trampa
ekonomisinden parasal ekonomiye geçiş olmuştur. Parasal ekonomiye geçiş özellikle piyasa
mekanizmasının daha iyi çalışmasını sağlamış ve kaynakların etkin kullanımında önemli bir
aşama olmuştur. Ancak paranın kullanılmaya başlaması beraberinde birçok sorunu da
getirmiştir. Bu bağlamdaki ilginç bir söz bize güzel bir ipucu vermektedir: “Para meselesini
on bin insan arasında bir kişi anlar, fakat ona her gün rastlıyoruz”. Ne var ki zaman içinde bu
karamsarlığı aşan insanoğlu para meselesini çözebilecek yöntem ve kurumlar oluşturulması
yönünde çok önemli adımlar atmıştır. Bu bağlamda W. Rogers’ın şu tespiti bize konumuzla
ilgili olarak ışık tutabilir: “Dünyanın kuruluşundan beri üç büyük icat olmuştur: Ateş, tekerlek
ve Merkez Bankası”. Gerçekten de insanoğlunun büyük icadı olan Merkez Bankası herhangi
bir ülkedeki para meselesini çözecek olan tek yetkili otorite olarak karşımıza çıkmaktadır.
Zaman içinde tüm ülkelerde Merkez bankalarının devlet ile organik bağı olan kurumlar hâline
gelmesi bu açıdan hiç de şaşırtıcı değildir.
Merkez bankaları, ticari bankaların kuruluşundan sonra toplumdaki iktisadi gelişmenin
bir gereği olarak ortaya çıkmışlardır. Merkez Bankası, anlam olarak da belirtildiği gibi, ülkede
bankacılık ve parasal yapının düzenleyicisidir. Merkez Bankası son yüzyıla kadar sadece
emisyon hacmini ayarlayan bir banka görünümü arz ederken, emisyon hacminin kontrolü ve
kredi piyasasının düzenlenmesi ihtiyacı bankayı bugünkü işlevlerine kavuşturmuştur.
19.yüzyıl sonlarına değin banknot ihraç kurumu niteliğindeki merkez bankalarının
çıkartılan banknotlar kadar kasalarında altın bulundurma geleneğinden (altın standardı
kuralından) vazgeçmeleri neticede Merkez bankalarına müdahaleyi başlatmıştır. Çünkü para
arzındaki artış ülke ekonomisinde bilinen sonuçları (enflasyon) yaratmada etkin rol
oynamaktadır. Bu müdahale bugünkü anlamda merkez bankacılığının doğuşunda önemli bir
faktör niteliğinde olmuştur. Müdahale sonucunda her biri Merkez Bankası gibi görev
yüklenen ticari bankalar bu sahadan çekilmiş ve banknot çıkarmak, para politikasında
etkileşme (yön verme) gibi fonksiyonların tümünü merkez bankalarına terk etmişlerdir.
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Aslında merkez bankalarının doğuşu ile ilgili ayrıntılara girmeden önce merkez
bankalarının sorumluluğunu üzerlerine aldıkları para kavramını biraz daha yakından
tanımamız yararlı olacaktır. Bu yolla paranın insan hayatındaki vazgeçilmezliğini, dolayısıyla
merkez bankalarının önemlerini daha açık olarak görebiliriz.
İnsanoğlu artan ekonomik gereksinimlerini karşılamak için parayı kullanmaya
başlayarak önemli bir icadı gerçekleştirmiştir. Trampa veya diğer bir deyişle takas
ekonomisinin getirdiği sorunlar paranın mübadele fonksiyonu ile büyük ölçüde aşılmıştır.
Para bir toplumdaki bireylerin ortak değer ölçüsü veya ortak hesap birimidir.
Her şeyden önce para, her yerde kendini bütün iktisadi ve toplumsal ilişkilere
girmenin bir yolunu bulduğu görülmüştür. Bu hâl onu mükemmel bir gösterge yapmaktadır:
Onun ne kadar hızla dolandığını veya ne zaman tükendiğini, aktığı kanalların ne kadar
karmaşık olduğunu veya arzının ne kadar az(veya çok) olduğunu gözlemek suretiyle bütün
beşeri faaliyetlerin (en mütevazı olanlarının bile) oldukça doğru bir değerlendirilmesi
yapılabilir.
Kadim bir yapıya sahip olup da kapılarını paraya açan herhangi bir toplum kazandığı
dengeleri er veya geç kaybeder, ondan sonra artık asla yeterince denetlenemeyecek olan
kuvvetleri serbest bırakır. Sonuç olarak, para ekonomisinin yayılması onun varlığına alışmış
toplumlarda olduğu kadar, kendileri fark etmeden onlara ulaştığı toplumlarda da tekrar
yaşanan sıkıntılar yaratır.
Para pek açıktır ki, parasal ekonominin dönüşüm ve devrimlerinin bir simgesidir, aynı
zamanda da nedenidir. Dolayısıyla o, kendini taşıyan ve yaratan hareketlerden ayrılamaz. Para
için yapılan birçok tanım, esas olanı kenarda bırakmaktadırlar. Bir başka deyişle parasal
ekonominin kendisi paranın varlık nedeni olmaktadır. Yalnızca insanların ona ihtiyaçlarının
olduğu ve maliyetine katlanabilecekleri yerlere yerleşmektedir.
Paranın insanlık tarihindeki can alıcı rolüne, günümüzde uygarlığın en ileri aşamasına
rasyonel aklı kullanarak varan Batı uygarlığından da bir örnek verebiliriz. Ortaçağın karanlık
dönemlerinde Kıta Avrupa’sı hiç te bugünkü gelişmeleri müjdelemiyordu.10.yüzyılın ikinci
yarısından sonra büyük bir devrim, gelişimi tersine çevirmeye başlamıştır. Bu zamanda
başlayan Batı Avrupa’nın muhteşem canlanışının tek yönü vardı; paranın hâkimiyetine
yönelik bir istikamet.
Tarihimizden verilebilecek bir örnek konunun önemini vurgulamakta oldukça
yardımcı olacaktır. Bu bağlamda Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyıldan itibaren
yaşadıkları söylenebilir. Amerika’nın keşfi ile çok miktarda kıymetli maden önce Avrupa’ya,
oradan da Osmanlı ülkesine akmıştır. Bu gelişmeler ülke içindeki sıkıntılarla birleşince
Osmanlı Devleti için ciddi ekonomik problemler ortaya çıkmıştır. Dışında kaldığı önemli
değişimler en sonunda Osmanlı’yı da yakalamış ve değişime zorlamıştır. Mali sistemde
yapılmaya çalışılan değişiklikler Osmanlı İmparatorluğu’nun organik yapısında yenilikler
öngörmekteydi. Bunlardan biri de dolaşımda bulunan paranın ayarının bozulmasıydı. Aslında
harcamalarını karşılamak için sürekli olarak sikke tağşişine (paranın ayarının bozulması)
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giden bir ekonomi sadece sorunlarını artırıyordu. Bu noktada, getirilen çözüm, Batının
uygulamalarının Osmanlıya aktarılması, ülkemiz merkez bankacılığının tarihçesinin başladığı
dönem olarak vurgulanabilir. Görüldüğü gibi para ve onun idaresi aslında çok çetrefil bir
alandır. Burada atılacak her adım dikkatle seçilmeli ve sonuçları iyi düşünülmelidir. Batı
uygarlığı yaşadığı sorunlara akıl yolu ile çözüm bulma prensibinden hareketle para ve onun
idaresi için iktisat bilimini devreye sokmuş, uygulamada da bankacılık ile çözümler aramıştır.
Bankacılığın tarihçesi konumuz açısından çok fazla ağırlık taşımamakta, fakat bankacılığın
içinden çıkan merkez bankacılığı üzerinde durduğumuz konunun özünü oluşturmaktadır.
Merkez bankacılığı bankacılık yazınında nispeten yeni bir deyimdir. Kâğıt para
kullanımının yaygınlaşması, altın karşılık yönteminin (%100 altın karşılığı) uygulamadan
kalkması, para sisteminde banknotun ağırlık kazanması ile birlikte merkez bankacılığı
düşüncesi de gelişmiştir. Hatta merkez bankacılığı uygulaması yukarıda da değindiğimiz
birçok mahzur nedeniyle zorunlu hâle gelmiştir. Gerçekten dolaşımda bulunan para miktarının
ekonominin gereksinimlerine göre ayarlanması gereği ile birden fazla ticaret bankasının
banknot çıkartmasının yarattığı sakıncalar, banknot çıkarılmasının tek bir banka tarafından
düzenlenmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Banknot çıkarılması imtiyazının, devletin
hazinedarlığını da yapan bir bankaya verilmesiyle ekonomide para hacminin denetiminin çok
daha kolay ve etkili hâle gelmesi, para hacmine ilişkin kararların çok daha hızlı biçimde
uygulamaya konulması olanağı merkez bankacılığının doğuşunda ve gelişmesinde etkili
olmuştur.
Bazı ülkelerde merkez bankaları, ticaret bankalarının şekil ve işlev değiştirmesi ile
oluşmuştur. Ticaret bankalarından birinin banknot çıkarmak ve devletin hazinedarlık
işlemlerini yapmak yetkisini elinde toplaması, Merkez Bankası şekline dönüşmesine yol
açmıştır. Bu alanda ilk örnek İngiltere Bankası (Bank of England)dır. Birleşik Krallığın
Merkez Bankası, 1694 yılında özellikle hükûmete ödünç vermek amacıyla özel bir ortaklık
olarak kurulmuş, XVIII’ inci yüzyılın başlarından sonra da merkez bankacılığına özgü görev
ve işlevleri yerine getirmeye başlamıştır. İngiltere Bankası (Bank of England) merkez
bankacılığı prensiplerinin ve tekniğinin gelişmesine öncü ve örnek olmuştur. 1844 tarihinde
çıkarılan yasayla yeniden düzenlenen bu banka, merkez bankacılığı tekniğini ve ilkelerini
geliştirmiş, banknot ihracı ve devletin bankerliğini yapmak suretiyle diğer bankalara göre
sağladığı ayrıcalıklı durum, onun bankaların bankası hâline gelmesine neden olmuştur.1854
yılında çeşitli bankalar arasında karşılıklı borç ve alacakların İngiltere Bankası nezdindeki
hesaplarından nakil yapılarak takas edilmesi kabul edildi. Böylece Banka, İngiliz Banka
sisteminin merkezi hâline geldi. İngiltere Bankası reeskont haddini bir araç olarak sık sık
kullanmış ve kredi politikasının yöneticisi olmuştur.
İngiliz Merkez Bankasını uygulamada İsveç’in Riskbank’ı izlemiştir. Stockholm
Bankası ilk banknotu ihraç etmiş ise de bunun geçerlilik süresi oldukça kısa olmuştur. Fakat
daha sonra İsveç Riksbank, Merkez Bankası nitelikleriyle piyasaya para çıkarmıştır. Bankanın
kurucusu Palmstruch banknot ihracı ile ticari senetlerin iskontosu arasındaki ilişkiyi
belirleyerek, iskonto işlemini yaptıranlara bankanın çıkardığı banknotları vermiştir. Bu
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banknotlar, bankanın imzasını taşımakta ve görüldüğünde hemen altına çevrildiğinden genel
bir kabul görmüştür.
Aynı doğrultuda Fransız Merkez Bankası (Banque de France) da özel banka
statüsünde ilk defa 1800 yılında kurulmuş ve 2.Dünya Savaşı’nın sonuna değin bu statüsünü
korumasına rağmen, banknot çıkarma, devletin bankerliğini yapma gibi resmî kuruluşlara ait
bazı ayrıcalıkları elde etmiştir. ‘Banque de France’, 2 Aralık 1945 tarihli yasa ile pay senetleri
devlete devredilmek suretiyle, bir devlet bankası kimliğini kazanmıştır. İtalyan Merkez
Bankası (Banca d’Italia) ise 1896 yılında özel bir ortaklık şeklinde kurulmuş, ancak 1925
yılında dolaşıma para çıkarmaya tek yetkili emisyon bankası hâline gelmiştir. Bu ülkelerdeki
gelişmeleri takiben özellikle Avrupa’nın birçok ülkesinde merkez bankaları kurulmuştur.
Merkez bankacılığının tüm dünyaya yayılmasında 1920’de Brüksel’de yapılan
Milletlerarası Maliye Konferansı büyük bir rol oynamıştır. Birinci Dünya Savaşı, hem o
zamana kadar hiçbir savaşla ölçülemeyecek kadar pahalı olmuş, hem de dünyanın çok büyük
bir bölümünü etkilemişti. Savaş sırasında, bütün ülkeler, savaşın finansmanı için, büyük
miktarlarda banknot ihraç etmiştir. Savaştan sonra, dünya para sistemi, istikrarsız bir
yapıdaydı. Dolayısıyla, dünya para sistemini istikrara kavuşturmak için uluslararası arayışlar
başlamıştır. Akla ilk gelen tedbir ülkelerin yeniden “altın standardı” esasına dönmeleriydi.
Ancak bunun gerçekleştirilebilmesi için öncelikle bütün ülkelerde Merkez Bankası kurulması
gerekiyordu. Bu da göstermektedir ki, uluslararası para sisteminin en önemli unsurlarından
birisi merkez bankaları oluyordu.
Savaş sonrasında, bu konuda, iki uluslararası konferans örgütlendi. İlki,
Amsterdam’da toplanan bir bankacılar ve iş adamları konferansıdır ki burada gelişen
düşünceler üzerine, Milletler Cemiyeti Meclisi, 13 Şubat 1920 tarihinde, “mali buhranı tetkik
etmek, buna çare olacak ve tehlikelerini hafifletecek yollar araştırmak üzere, milletlerarası bir
konferans toplamayı” kararlaştırmıştır.
Brüksel’de 39 ülke temsilcisinin katılmasıyla, 24 Eylül-8 Ekim 1920 tarihleri arasında
toplanan ikinci konferansta, para, kambiyo ve ödemeler dengesi konularında 16 maddeyi
içeren bir tasarıyı, bütün ülkelerin uygulaması dileğiyle onaylamıştır. Bu maddelerin ilki,
savaş içinde merkez bankalarının hükûmetlerin emisyon isteklerini durduramadıklarını
dikkate alarak, merkez bankaları için özerklik ilkesini getirilmesidir. Ayrıca merkez
bankalarının yaygınlaşması üzerinde de önemle durulmuştur. Ancak Brüksel Konferansında
alınan kararları uygulamak için siyasal iktidarların fazla zamanı olmamıştır. Çünkü savaşı
kaybeden ülkelerin para sistemleri çökmüş (Avusturya, Macaristan, Lehistan ...) ve birçok
ülkede de (İtalya, Belçika, Fransa ...) kambiyo bunalımları ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine
savaş galibi devletler İtalya’nın Cenova Kentinde ikinci bir konferans düzenleme yoluna
gittiler. 3 Mayıs 1922’de, bu konferansın genel kurulunda savaş sonrasında uzun bir dönem
hüküm sürecek politika ilkeleri saptandı.
Bu konferansların önerilerine uygun olarak Milletler Cemiyeti Maliye Komitesi,
parasını istikrar kavuşturacağını “kesin protokole bağlamış” ülkelere, “kendi nezaretinde” bir
Merkez Bankası kurmaları için gerekli yardımları yapmaya başlamıştı. Bu konferanslara,
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Kurtuluş Savaşı içinde bulunan Türkiye katılmadı. Ancak, konferansların para politikasına ve
merkez bankacılığına ilişkin ilkeleri, uzun yıllar uluslararası finans ve politika çevrelerini
etkilediği için, Türkiye’yi de etkileyecektir. Dolayısıyla bu Brüksel ve Cenova
konferanslarının, doğrudan doğruya olmasa da, Türkiye Merkez Bankasının içinde geliştiği
dönemin, para sistemi ve merkez bankaları konusundaki değer yargılarını belirlemiş olmaları
bakımından önemleri büyüktür.
Yukarıda belirtildiği gibi yapılan uluslararası konferanslar ülkelere yeniden bir altın
sistemine dönüşü öneriyor ve bu yolla ekonomik istikrarı vaat ediyordu. Ancak altın sistemine
dönüş 1929 Büyük Buhranı ile birlikte sona ermiştir. Aslında buhranın tüm dünya ülkelerine
hızla yayılmasında altın kambiyo sisteminin büyük rolü olmuştur. Büyük Buhran, bir
milletlerarası banka ve kredi paniğine dönüşmüş,1930’lardan itibaren altın sistemleri bütün
ülkelerde birer birer yıkılmış (Altın bloğu ülkelerinin Fransa’nın önderliğinde altın esaslı
uluslararası para sistemini koruma çabaları 1936’da başarısızlıkla sonuçlandı ve Fransa
birbirini izleyen devalüasyonlar dönemine girdi. Bütün bu gelişmeler iktisat teorisini de
etkiledi ve altının iç para dolaşımının yanında uluslararası para sisteminin de esası olması
mahzurlu görülmeye başlandı ), bankaların zincirleme olarak borçlarını ödeyemez duruma
düşmeleri üzerine Avrupa ülkeleri tekrar kâğıt para sistemine döndüler, ancak Büyük
Buhranın atlatılmasından sonra da kâğıt para rejimleri muhafaza edilmiştir. Buna rağmen
altının uluslararası ödeme vasıtası olma özelliği devam etmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’nın 1939’da başlaması ile tüm ekonomiler yeniden enflasyon ve
para sistemlerinin çökmesi tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar. Savaşın finansmanı için yine
yoğun biçimde banknot ihracı yapılmış, savaş ekonomide büyük yıkımlara yol açmıştı. Diğer
taraftan savaş sırasındaki ithalat altın rezervlerini eritmişti. Bu gelişmeler I. Dünya Savaşı’nın
deneyimleri ile birleştiğinde dünya üzerinde yeni bir uluslararası ekonomik düzenin fikri
temelleri atılmaktaydı.
İkinci Dünya Savaşından önceki dönemde uluslararası mali konularda işbirliği
örnekleri çok azdır. Hâlbuki savaş sonrasında uluslararası işbirliğine daha büyük önem
verilmiştir. Dünya ticaretini serbestleştirecek, çok yanlı denkleşmeye olanak verecek ve
savaşta yıkılan ekonomilerin onarımını kolaylaştıracak bir uluslararası ticari ve mali sistemin
kurulmasına şiddetle gerek duyuluyordu. O yüzden ülkeler daha savaş sona ermeden yeni bir
uluslararası para sistemi oluşturmak için 1944’de Bretton Woods’da (New Hampshire, ABD)
toplandılar. Burada alınan kararlara göre sabit kur sistemine dayanan yeni bir uluslararası para
sistemi ve bu sistem için gerekli kurumlar oluşturuldu. Bunlardan biri olan IMF (International
Monetary Fund) bir anlamda ülke merkez bankalarının Merkez Bankası görevini yürütecekti.
Bretton Woods sistemi yıkıldıktan sonra ülkeler serbest dalgalanan kur sistemlerine gitme
veya parasal birlikler yaratma yolunu seçtiler.
İkinci Dünya Savaşından sonraki dönemde ülkelerin bir taraftan merkez bankaları
uluslararası para sistemi çabalarına uyum sağlamaya çalışırken diğer yandan ülke içindeki
işlevleri açısından başka bir eğilimin etkisinde idiler. Bu eğilimi kısaca Merkez Bankası
bağımsızlığı olarak ifade edebiliriz. Merkez Bankası-devlet ilişkilerinin İkinci Dünya
Savaşı’ndan bu yana yasayla biçimlendirilmesi eğilimlerinin güçlendiği saptanmaktadır.
90

Bankanın devletin yürütme organına bağlı olması yerine yasama organına sorumluluğunu esas
alan bu görüşü daha sonra ele alacağız.
Diğer yandan, özellikle 1970’ler ve 1980’li yılların başında uluslararası para
sisteminde ortaya çıkan yeni eğilimler ülkelerin döviz kurları üzerindeki etkilerini hızla
zayıflatmıştır. Dolayısıyla merkez bankalarının işlevlerinden olan dış denge hedeflerine
ulaşma son dönemde daha büyük önem kazanmış ve ülkelerin ekonomik kaderlerini yakından
etkiler hâle gelmiştir.

6.2. Merkez Bankalarının İşlevleri
Ticaret bankalarının banknot ihracı yetkilerinin devlet tarafından kaldırılıp bu yetkinin
tek bir bankaya verilmesi ile gelişen merkez bankacılığı, bugün sahip olduğu fonksiyonlarına
20.yüzyılın ilk çeyreğinde kazanmaya başlamıştır. Bugün hemen hemen her ülkede var olan
merkez bankaları işlevleri açısından da çok büyük farklılıklar göstermemektedirler. Bunları
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
1) Ülke ekonomisinin gereksinimlerine uygun olarak banknot çıkarma yetkisi merkez
bankalarına verilmiştir.
2) Merkez bankaları ekonomide para ve kredi politikasını yürütürler, para arzını
ayarlar, kredi hacmini ve dağıtımını düzenlerler.
3) Bankalar sisteminin başı olarak(bankaların bankası),bankaları denetim ve gözetim
altında bulundururlar.
4) Devletin hazinedarlığı ve mali ajanlığı görevini yaparlar.(Devletin gerek içerde
gerekse yabancı ülkelerde ödeme ve para alımlarını (tediyat ve tahsilatını) yapma; hazine
bonosu ve devlet tahvillerinin çıkarılmasında ve geri ödemesinde mali ajanlık, Hazineye borç
verme; ülkenin altın ve döviz mevcutlarını koruma, devletin mali ajanı olarak döviz ve altın
alım-satımı yapma, para nakilleri, resmî mevduatın toplanması, hükûmet daire ve
kuruluşlarının banka hesaplarını tutma, iç ve dış borç anapara ve faizlerinin ödenmesi merkez
bankalarının işlevleri arasındadır.)
5) Mali ve ekonomik konularda hükûmetlere danışmanlık yaparlar.
6) Ülkenin uluslararası ödeme araçlarını yönetirler; kambiyo denetimini yaparlar, dış
ödemelerde düzenleyici rol oynarlar.
7) Likiditenin son kaynağı veya son ödünç (kredi) verme yeri olarak gerek Hazineye
gerekse bankacılık sistemine kredi verirler.
8) Ulusal paranın iç ve dış değerini korumak için gerekli önlemleri alırlar.
9) Merkez bankaları, özellikle dış ticarette, uluslararası ödemelerde kliring kurumu
olarak görev yaparlar.
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Merkez bankalarının temel işlevlerini yerine getirmek için sahip oldukları yetkiler ve
kullandıkları başlıca araçlar şu şekilde sıralanabilir:
1) Sahip oldukları imtiyaz çerçevesinde banknot çıkarmak.
2) Ekonomide kredi hacmini etkilemek amacıyla reeskont ve avans faiz oranlarını
indirmek veya yükseltmek, reeskont veya avansa kabul edilecek senetlerin niteliklerini
belirlemek, bu konuda sınırlar koymak.
3) Reeskont ve avans faiz oranlarının değiştirilmesine ek bir önlem olarak, bankalar
için global ve/veya sektörel reeskont limitleri saptamak.
4) Ekonominin likiditesini ayarlamak için açık piyasa işlemleri yapmak(menkul
değerler-finansal varlıklar satmak veya satın almak).
5) Bankalar için kanuni karşılık oranını(rezerv oranını) diğer bir deyişle bankaların
Merkez Bankasında bulunduracakları para rezervlerini ayarlamak.
6) Bankaların uymak zorunda oldukları likidite veya disponibilite oranını saptamak.
7) Banka kredileri için genel ve/veya sektörel tavanlar saptamak.
8) Banka kredilerinin sektörel dağılımını etkilemek, banka kredilerinin öncelikli
sektörlere akmasını sağlamak için seçici (selektif) kredi kontrolleri yapmak, özendirici veya
caydırıcı (pozitif veya negatif) önlemler uygulamak.
9) Bankaların döviz yönetimine ilişkin ilkeleri ve sınırları belirlemek.
10) Bankaları, gerekli ve ekonomiye yararlı önlemleri almaya yönlendirmek ve ikna
etmek.
11) Bankalardan her türlü bilgi almak, bankaları denetlemek.
Bazı ülkelerde merkez bankalarının yetkileri daha geniş olup, banka kuruluş izni
verme, kredi ve/veya mevduat oranlarını saptama, döviz kurlarını belirleme, bankaların genel
kredi hacmi ile öz kaynakları arasında bulunması gereken katsayıyı ayarlama (solvabilite/
yeterlilik oranını tespit),bankalara üst düzey yönetici olarak atanacak kişiler hakkında görüş
ve onay bildirme gibi yetkileri de bulunmaktadır.
Merkez bankalarına geniş yetkiler tanınmasının yanında bazı işlemler de özellikle
kısıtlanmıştır. Bu tür bir önlem aslında merkez bankalarının diğer bankalardan farklılığını
gösteren bir unsurdur. Merkez bankalarının yapamayacağı işlemleri de şu şekilde
sıralayabiliriz:
* Merkez bankalarının halkla doğrudan işlem yapmamaları genel bir kural olarak
görülmektedir.
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* Talep olmadan kâğıt paraları çekmek ve kabul etmek.
* Doğrudan ticarete katılmak veya doğrudan herhangi bir zirai, ticari, sanayi
işletmelerine katılmak (statüleri dışındaki).
* Karşılıksız krediler ve avanslar vermek (kanundaki durumlar dışında).
* Gayrimenkul satın almak ve ihtiyacı olmayan gayrimenkulleri tutmak.
* Herhangi bir kuruluş, banka veya şirketin hisselerini satın almak.

6.3. Merkez Bankası Bağımsızlığı
Merkez bankalarının görev ve yetkilerinde değişikliklerin zaman içinde ortaya çıktığı
açıktır. Ancak en önemli hedefleri olan fiyat istikrarına ulaşmada kullanacakları araçlar ve bu
bağlamda statüleri de değişim içindedir.
1980’lere girerken, bu görev değişikliğinde önemli iki kavram etkili olmaktadır.
Bunlar politikaların inandırıcılığı ve politikaların açık olmalarıdır. 1990’lı yıllara girildiğinde
ise, bu kavramlara Merkez Bankasına daha fazla “para politikası bağımsızlığı” verilmesi
eklenmiştir. Merkez Bankası başkanlarına verilen yetkilerin arttırılması ve çalışma
koşullarının iyileştirilmesi(görev süresi, maaş, prim) ise bir başka gelişme olarak söylenebilir.
Daha önce belirtildiği gibi, merkez bankaları parayı yaratan kurum veya devletin
bankası olma geleneklerinden birinden gelirler. Devletin bankası olma geleneğinden gelen
bankalar da bile, günümüzde getirilen kurallar ile bağımsızlık arttırılmaktadır.
Son yıllarda ortaya çıkan bir başka gelişme ise, Merkez Bankası bağımsızlığını
kurallara dayandırmama fikrinin giderek yaygınlaşmasıdır. Merkez bankalarının tamamen
özerk olmalarını savunan bu görüşe uygulamada pek fazla rastlanmamaktadır.
Yukarıdaki görüşten daha uç noktada yer alan bir başka görüş ise Free Banking
Okuludur. Parada devlet tekelinin varlığı günümüzde de bir tartışma konusu olmakta, bu
tekelin ölçek ekonomisine dayandığı ve devletin bu sayede önemli bir kazanç elde ettiği
bilinmektedir. Free Banking, paranın özel bankalar tarafından çıkarılmasını, merkez
bankalarına sistemin likiditesi için gerek olmadığını, enflasyonun nedeninin merkez
bankalarının varlığı ve bunların para arzı tekelleri olduğunu savunmaktadır. Bu görüşün
taraftarları, 19. yüzyılda ABD’de Suffolk Bank’ın etkin bir takas sistemi işlettiğini ve
bankaların bankası görevini etkin bir biçimde yerine getirdiğini belirtiyorlar. Buna karşıt ileri
sürülen görüşe göre, merkez bankalarının birer doğal tekel olduğu söylenmektedir. Friedman
da rekabetçi para arzının hiperenflasyona yol açacağını ileri sürer. Ayrıca, free banking’in
sistem için gerekli bilgi akışını sağlamayı öngörmediğini ve ekonomik dalgalanmalar yaratma
tehlikesini potansiyel olarak taşımakta olduğu yolunda eleştiriler vardır.
Bağımsızlık tartışmasına geri dönecek olursak, tanım olarak Merkez Bankası
bağımsızlığı, uzun dönemde fiyat istikrarına minimum ekonomik maliyetle ulaşabilme ve
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bunu sürdürebilme becerisine sahip bir para politikasının kredibilitesinin geliştirilmesidir.
Daha açık bir tanım gerekirse, Merkez Bankasının verilen hedefler doğrultusunda siyasi
otoritenin müdahalelerine karşı kendi politikasını belirleme, uygulama ve gerekli gördüğü
değişiklikleri yapabilme inisiyatifine sahip olmasını ifade etmektedir.
Merkez bankalarının bağımsızlığını savunanlar genellikle bunu aşağıdaki nedenlere
dayandırırlar:
* Bağımsızlık ile Merkez Bankası siyasi baskılara daha az maruz kalacak ve para
politikasının daha az enflasyonist olması sağlanacaktır,
* Bağımsız bir Merkez Bankası seçim öncesi iktidar partilerinin izleme eğiliminde
oldukları politikaları engelleyerek siyasi nedenlerle konjonktür dalgalanmalarını
öneyeceklerdir,
* Bağımsızlık devlet harcamalarının kontrol altında tutulması alışkanlığını beraberinde
getirecektir,
* Bağımsızlık Merkez Bankasının portföyünün derinleşmesine olanak verdikçe
sermaye ve para piyasalarının biçimlenmesine yardımcı olacaktır.
Bağımsızlık aleyhinde de bazı görüşler ileri sürülebilir. Tam bir bağımsızlık, para ve
maliye politikaları arsında uyumsuzluk yaratarak ekonomide daha büyük dengesizliklere
neden olabilir. Bunun yanında Merkez Bankasının belirlediği hedeflere ulaşamaması
politikacıların eline bağımsızlık aleyhine kozlar verecektir. Dolayısıyla Merkez Bankası
bağımsızlığı açısından bağımsızlığın nasıl korunacağı kritik bir sorudur. Yine, merkez
bankalarına verilen görevlerin artmasıyla, bu görevlerin birinde başarısız olunması hâlinde,
politikacılar tarafından, diğer hedeflere yollama yapılması veya başarısızlığın bağımsızlık
aleyhinde kullanılması söz konusu olabilir.
Yaşadığımız son dönemde uluslararası ve ulusal düzeyde finans sektöründe ciddi
değişiklikler olmaktadır. Dolayısıyla para politikası aletlerinde de, finans sektörünün
liberalleşmesine bağlı olarak reformlar yapılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır(Örnek
vermek gerekirse Merkez bankaları döviz piyasalarını etkileyebilmek için niyetlerinin
bilinmesini sağlamalıdır, bu yolla işlem yapanlar kendi tahminlerini uyumlu hâle
getireceklerdir). Para programlarını açıklamak, maliye ve dış ticaret politikaları ile
koordinasyonu sağlamak biçiminde ortaya çıkan bu değişikliklerle merkez bankalarına önemli
bir görev düşmektedir. Kısa vadeli sermaye hareketlerinin hızla arttığı bir ortamda,
Türkiye’nin de bu serbestleşmeye katıldığı düşünüldüğünde Merkez Bankasının bağımsızlığı
önemli bir tartışma alanı hâline gelmektedir.
Devletin merkez bankalarının kaynaklarına başvurarak para arzını gereksinimin
üzerine çıkaracağı ve bu nedenle de enflasyona yol açabileceği yaygın bir görüştür.
Demokratik yönetim biçimini bile sarsabilecek olan bu tip bir eğilime karşı, Batı ülkeleri,
bağımsız statüde merkez bankaları yaratarak cevap vermişlerdir. Bu tip eğilimler, genellikle
seçim dönemlerinde ortaya çıkmakta ve Merkez Bankası kaynaklarına hâkim olduklarını
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düşünen politikacılar enflasyonist bir canlanma dönemini gerçekleştirerek seçilmelerini
sağlamaya çalışmaktadırlar.
İşte bu bağlamda, merkez bankalarını bağımsızlığı ile enflasyon arasında nedensellik
bağını araştıran çalışmalar bulunmaktadır. Dünya Bankası araştırmacıları A. Cukierman, S.
Webb ve B. Neyapti Merkez Bankası bağımsızlığına ilişkin dört ölçü geliştirmiş ve bunların
enflasyonla ilişkilerini ortaya koymuşlardır. 72 ülkeyi kapsayan ve 40 yıllık bir dönem için
oluşturulan toplu yasal endeks, Merkez Bankası başkanlarının değişme sıklığı, 23 ülkenin
uzmanlarınca cevaplandırılmış anketlere dayanan bir endeks ve yasal endeks ile değişme
sıklığını birleştiren bir endekstir.

6.4. Ülkemizde Merkez Bankacılığı
Ülkemizde 1930 yılında Hükûmet, Merkez Bankası kurulması ile ilgili bir tasarı
hazırladı. Bu tasarı hazırlanırken diğer ülkelerin merkez bankalarına ilişkin veriler de dikkate
alındı ve tasarı Maliye Vekili Şükrü Saraçoğlu’nun başkanlığındaki bir komisyona gönderildi.
Ancak Komisyon tasarıyı pek fazla beğenmedi. Bunda tasarının bankalara yaygın bir kontrol
getirmesi ve komisyon üyelerinin çoğunun bankalarla ilişkili olması önemli rol oynamıştı.
Sonuçta tasarı, daha önce Ziraat Bankasında görev yapan Leon Morf’a inceletildi. Morf,
banka sermayesi için şirketlere getirilen kısıtlamalara karşı çıkmış, ayrıca bir “para garanti
fonu” oluşturularak parasal istikrarın sağlanmasını önermişti.
Bu gelişmelerden sonra tasarı hızla kanunlaştı. Bunda Haziran ayında Türkiye’ye
gelerek Düyun-u Umumiye adına incelemeler yapacak olan Rist’in (Romanya Merkez
Bankasının kurulmasında çalışmalar yapmış Fransız iktisatçı) yapacağı müdahaleler
önlenmek isteniyordu. Rist, tasarıyı hem zamansız hem de eksik buluyor ve ertelenmesini
öneriyordu; yine de Rist’in önerisi doğrultusunda kâğıt paranın sadece Merkez Bankasının
denetiminde olması tasarıya konuldu. Sonuçta, 30 Haziran 1930 tarihinde çıkarılan 1715
sayılı yasa ile “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası” kuruldu.
Banka, ülkenin ekonomik gelişmesine yardım amacıyla ve banknot ihracı yetkisine
sahip olarak faaliyet gösterecekti. Faaliyete geçiş için yapılan çalışmalar ile banka 3 Ekim
1931 tarihinde fiilen çalışmaya başlamıştır. Banka 1924 tarihli bir kanuna dayanılarak ihraç
edilen Evrakı Nakdiyelerin sorumluluğunu uhdesine alıyordu. Ayrıca ileride çıkacak istikrar
kanunu ile Türk Lirasına verilecek değer üzerinden bunların karşılığını ödemeyi taahhüt
ediyordu. Hükûmet bu evrakın karşılığı olarak bankaya tahvil vermişti. Yasa ile Merkez
Bankasının paranın istikrarı için alacağı tedbirleri kolaylaştırmak amacıyla Devlete ait tüm
altınların bankaya satılması öngörülüyordu. Dönemin para politikalarının etkisinde, Türk
parasında “altın standardı”na geçilmesi amaçlandığından, Türk lirasının altın tutarı,
çıkarılacak banknotların karşılıkları tutarı vb. çıkarılacak İstikrar kanununa bırakılıyordu.
Türk parasının değerinin saptanmasını yeni kanun sağlayacaktı, ancak kanun 1933 Londra
Para ve İktisat Kongresinde, dünyanın altın para sisteminden uzaklaştığının anlaşılması
üzerine yasallaşamadı.
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Banka en esaslı görevi olan paranın istikrarını korumak yanında devletin
hazinedarlığını yapmakta idi. Banka kanununun hazırlanmasında merkez bankacılığı
bağlamında gördüğümüz “Bankacılık İlkesi”nin (Banking School) etkili olduğu
görülmektedir. Banka devlet müdahalesinden oldukça bağımsız bir görüntüde kurulmuş,
banknot ihracına sıkı sınırlama getirilmiştir.

6.5. Meraklısı İçin Ek Okuma
Ankara Hükûmeti’nin, çok zor koşullarına ve savaşın finansmanı gibi çok önemli bir
problemle karşı karşıya olmasına rağmen, bilinçli bir para politikası izlediği söylenilebilir.
Kurtuluş Savaşı sırasında izlenen para politikasını da, savaşın koşulları belirliyordu.
Kuşkusuz bu konudaki en temel karar, savaşın finansmanında emisyona gidilmemiş
olmasıdır.
Osmanlılar, 1856’dan itibaren, tüm savaşlarının finansmanını emisyona, başka bir
deyişle kâğıt para çıkarmaya dayandırmışlardır. Kuşkusuz, kâğıt para basılmamış olmasını,
Anadolu’da, bunu basacak tesislerin olmamasıyla açıklamak doğru değildir. Sovyetlerin,
savaşın finansmanı için, kâğıt para basılması yolunda, birçok önerileri olmuştur. Parayı basıp
vermeyi de, kendileri üstlerine almak istemişlerdir. Ama TBMM Hükûmeti bu öneriyi
benimsememiştir. Kendi denetimi altındaki bölgelerde de iç isyanlar çıkan bir hükûmet,
halkın güvenmediği bir parayı piyasaya sürerek yeni güven sorunları yaratmak istememiştir.
…[S]avaşın finansmanını sağlamak için, “Tekâlifi Milliye” gibi çok radikal önlemlere
başvurmaktan kaçınmayan Ankara Hükûmetinin “evrakı nakdiye” çıkarmamış olması,
üzerinde durulması gereken, bilinçli bir politikadır. Tekâlifi Milliye gibi bir zorunlu
borçlandırma işlemi, doğuracağı güvensizlik açısından, karşılıksız para çıkarmaya
yeğlenmiştir.
Kurtuluş Savaşı’nın,
para sistemiyle yürütülmek istenilmesi, yeterli kaynak
sağlanması ötesinde, doğrudan doğruya para politikası konusunda yapılabilecekleri de
sınırlamıştır. Bu dönemde, para politikası kapsamına girebilecek üç sorun ortaya çıkmıştır.
Bunlardan birincisi, Ankara Hükûmeti’nin denetimi altındaki yörelerden altın, gümüş gibi
kıymetli madenlerle, evrakı nakdiyenin ülke dışına, ya da İstanbul’a kaçmasını önlemektir.
İkincisi, Sovyetler Birliği’nden altın ruble olarak sağlanan yardımın, kâğıt para karşısındaki
paritesinin saptanmasıdır. Aynı sorunun bir başka görüntüsü, kanunen bir altın lira ile kâğıt
lira arasında var olan eşitliğin, piyasada geçerli olmamasının çıkardığı ödeme sorunlarının
çözümlenmesidir. Üçüncüsü ise, I. Dünya Savaşı’nda da bir sorun olarak ortaya çıkan, ufak
para sorununun sürmesidir.
Kaynak: İlhan Tekeli – Selim İlkin, 1997, Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir
Aşama: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sf. 204-205.
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Bölüm Soruları
1)

Merkez bankacılığının temel işlevi nedir?

a)

Vergi gelirlerini artırmak

b)

Para politikasının uygulanması

c)

Üretimi gerçekleştirmek

d)

Dış ticareti yürütmek

e)

Borçların idaresi

2)

Para politikasının temel amacı nedir?

a)

İhracatı artırmak

b)

Kredi vermek

c)

İstihdam yaratmak

d)

Mevduat toplamak

e)

Fiyat istikrarını sağlamak

3)

Modern merkez bankacılığı hangi banka ile başlamıştır?

a)

Banque de France

b)

Federal Reserve

c)

Bank of England

d)

Bundesbank

e)

Avrupa Merkez Bankası

4)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kuruluşu hangi tarihtedir?

a)

1923

b)

1931

c)

1938

d)

1930

e)

1950
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5)
Merkez bankasının para politikasını uygulamada serbestliğe sahip olması nasıl
adlandırılmaktadır?
a)

Merkez bankası bağımsızlığı

b)

Merkez bankası özerkliği

c)

Merkez bankası dokunulmazlığı

d)

Para politikasının etkinliği

e)

İktisat politikasının etkinliği

6)

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının işlevlerinden biri değildir?

a)

Açık piyasa işlemleri yapmak

b)

Devletin hazinedarlığını yapmak

c)

Bankaların bankası olmak

d)

Para politikasını uygulamak

e)

Ulusal paranın iç ve dış değerini korumak

7)

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının yetkilerinden biri değildir?

a)

Banknot çıkarmak

b)

Kanuni karşılık oranını belirlemek

c)

Banka kredileri için tavanlar saptamak

d)

Açık piyasa işlemleri yapmak

e)

Firmalara kredi vermek
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8)
Merkez bankasının verilen hedefler doğrultusunda siyasi otoritenin
müdahalelerine karşı kendi politikasını belirleme, uygulama ve gerekli gördüğü değişiklikleri
yapabilme inisiyatifine sahip olması nasıl adlandırılır?
a)

Para politikası

b)

Merkez bankası bağımsızlığı

c)

Fiyat istikrarı

d)

Parasal aktarım mekanizması

e)

Gresham yasası

9)
Merkez
edilmektedir?

bankası

bağımsızlığı

hangi

amaçla

yakından

ilişkili

kabul

a)

Finansal istikrar

b)

Ekonomik büyüme

c)

Fiyat istikrarı

d)

Tam istihdam

e)

Dış denge

10)

Merkez bankalarının hangi işlemleri yapmamaları gerektiği düşünülmektedir?

a)

Banknot çıkarmak

b)

Para politikasını uygulamak

c)

Faiz oranlarını etkilemek

d)

Halkla doğrudan işlem yapmak

e)

Açık piyasa işlemi yapmak

Cevaplar
1) B

2) E

3) C

4) D

5) A

6) A

7) E

8) B

9) C

10) D
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7. PARA POLİTİKASI

100

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Para politikası



Optimal para politikası tasarımı



Para politikasının amaçları



Para politikası araçları

101

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Para politikası nasıl kurgulanır?

2)

Para politikası araçları nelerdir?

3)

En çok tercih edilen para politikası araçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Para politikası

Para politikasının önemi ve
amacını kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Para politikası tasarımı

Para politikasının
kurgulanma sürecini
öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Para politikası araçları

Para politikasının araçlarını
öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Para politikası



Fiyat istikrarı



Açık piyasa işlemleri
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Giriş
Para politikaları günümüz iktisat politikaları bağlamında en fazla tartışılan konu
başlıklarından biridir. Para politikasının amaçları, nasıl kurgulanması gerektiği ve hangi
araçların kullanılacağı önemlidir.
Ayrıca, günümüz parasal ve finansal ekonomilerinde merkez bankalarının
uygulayacağı para politikalarının yegane amacının fiyat istikarı olamayacağı ve finansal
istikrar hedefinin de dikkate alınmasını gerekliliği vurgulanmaktadır.
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7.1. Para Politikasının Çerçevesi
Para politikası, para otoritesinin (Merkez Bankası) ülkedeki para miktarını (para arzı)
ve faiz oranlarını değiştirerek, ekonomiyi etkilemek için aldığı kararlardır.
Para politikası kararları verilirken devletin hedefinin, fiyat istikrarını bozulmasına yol
açmaksızın tam istihdam seviyesine ulaşılması ve bunun devamının sağlanmasıdır.
Para politikası, para arzının yönetimidir. Bu işlev bazen doğrudan para miktarının
değiştirilmesiyle bazen de faiz oranlarının kontrolü vasıtasıyla yapılır.
Para politikasının yönü itibarıyla iki önemli kavramdan bahsedilebilir:
Genişlemeci (gevşek) para politikası para arzının artmasını ve faiz haddinin
düşmesine yönelik para politikası uygulamalarıdır.
Sıkı (daraltıcı) para politikası ise, para arzındaki artışı frenlemeye ve faiz
haddini yükseltmeye yönelik politikalardan oluşmaktadır.
Ayrıca para politikası kapsamında farklı stratejilerin varlığı da vurgulanmalıdır:
Takdire Bağlı Para Politikaları (Aktif Para Politikaları): Bu yaklaşımda
yönetimler ekonomik durumu değerlendirip, buna göre para miktarı, faiz veya kredi hacmi
gibi büyüklükleri ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda ayarlama çabası gösterirler. 19501970 döneminde uygulamaya hâkim olan Keynesci politikalardır.
Kurala Bağlı Para Politikaları: Belirli bir büyüklüğü para politikasının hedefi
olarak belirleyip, bir politika hedefini yönetimin uymakla yükümlü olduğu bir kural kabul
eden yaklaşımdır. Paracı ve Neo-klasik İktisatçılar benimser. Günümüzde, aktif iktisat
politikalarından uzaklaşma, kural politikalara yönelme eğilimleri ağır basmaktadır.
Para politikasının nasıl kurgulandığı ve uygulandığı tartışmasına yönelmeden önce
para politikasının kavramsal düzeyde dayandırıldığı parasal rejim tartışmalarına odaklanmak
yerinde olacaktır.

7.2. Parasal Rejimler
Uygulamada çok teknik ve karmaşık uygulamalar olarak görülen para politikalarının
dayandırıldığı ve para kavramına yönelik temel kavramsallaştırmaları olarak anlaşılması
gereken parasal rejimler şunlardır:
-

Otomatik Altın Standardı Rejimi

-

Yansız Para Rejimi (Paranın Yansızlığı Rejimi)

-

Yanlı Para Rejimi (Müdahale Rejimi)
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Otomatik Altın Standardı Rejimi:
Ülke parasının, diğer ülke paralarına göre değerinin muhafaza edilmesine dönük para
rejimidir. Uluslararası ticaretin pürüzsüz şekilde işlemesini hedefler. 20. yüzyılın başlarına
kadar çoğu ülkede geçerli olmuştur.
Bu rejimde ülke ulusal parasını sabit bir değerden her an altın ile değiştirmeyi taahhüt
eder. Her ülkenin parasının altın değerlerinin birbirine oranı da döviz kurlarını ifade
etmektedir. Bu açıdan bakıldığında otomatik altın standardı bir tür sabit döviz kuru sistemidir.
Fiyat hareketleri, bu rejimde dış açıkları otomatik olarak dengelemektedir. Başka bir
ifadeyle, ulusal paranın iç ve dış değeri arasında etkileşim ilişkisi vardır.
Yansız Para Rejimi (Paranın Yansızlığı Rejimi):
Paranın sadece mal-hizmet değişiminde yardımcı olması, buna karşın parasal rejimin
mal-hizmetlerin nispi fiyatları ile üretim miktarları üzerinde etkili olmaması amaçlanır.
Klasik ve Yeni-Klasikler Paranın yansızlığını savunur. Monetaristler, para arzındaki
genişlemenin, büyüme hızına endekslenmesiyle birlikte, paranın yansızlığının sağlanacağını
ifade eder.
Liberal çizgideki ekoller, aktif iktisat politikasına karşı çıkarlar. Paranın yanlı
kılınması fayda getirmez, paranın değerinde istikrarsızlık yaratıp, paranın ekonomiye
sağladığı katkıyı azaltır, ekonomik performansı düşürür.
Yanlı Para Rejimi (Müdahale Rejimi):
Para rejimi aracılığıyla nispi fiyatlarda ve üretim miktarında değişme amaçlanıyor ise
ve müdahaleci rejimler ile paranın belirli amaçlar doğrultusunda yanlı kılınması öneriliyor ise
yanlı para rejiminden bahsedilir.
Bilinçli para politikalarıyla, piyasa ekonomilerinin birtakım zaaflarının aşılabileceği,
makroekonomik performansın yükseltilebileceği savunulur. Keynes, Genel Teori ile
müdahaleci para rejimlerinin teorik çatısını kurmuştur.
Bu sistemde emisyon, iktisat politikalarının hizmetindedir. Bu uygulamalar, dış denge
üzerinde önemli dengesizlikleri beraberinde getireceği için, döviz hareketlerine sık sık
müdahale yapılmasını öngörür.

7.3. Para Politikalarının Tasarımı
Günümüzde para politikasının nasıl olmasına dair tasarım tartışmaları da
önemsenmektedir. Burada vurgulanması gereken kritik nokta para politikasının basit bir
mekanizma olarak düşünülmesinin çok yetersiz kalacağı fikridir.
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Merkez Bankası para politikasının hedeflerine ulaşmasında optimal tasarımın nasıl
olması gerektiğine dair tartışmalar çerçevesinde şu kritik aşamalar ele alınmalıdır:
-

Para politikasının nihai hedefi belirlenir,

-

Nihai hedefi yönlendirecek bitişik hedef tespit edilir,

-

Bitişik hedefi yönlendirecek operasyonel hedef (ara hedef) belirlenir,

Para politikasının belirlenen yönde şekillendiğini zamanında görebilmek
amacıyla gösterge büyüklükler belirlenir,
-

Para politikasının araçları seçilir.

Para politikasının optimal tasarımı bağlamında ilk olarak nihai hedef belirlenirken
makroekonomik amaçlarda istenilen değişimler kastedilmektedir. Enflasyonun kontrol altına
alınması veya fiyat istikrarı bu kapsamda yapılacak bir ilk iş olarak değerlendirilmelidir. Tabii
ki makroekonomik hedefler denildiğinde sadece fiyat istikrarından bahsetmek doğru
olmayacaktır. Örneğin ekonomik büyümenin veya istihdamın artırılması gibi hedefler de
tartışma konusu yapılabilir. Ancak, fiyat istikrarının para politikası açısından kritik bir konum
işgal ettiği tekrar vurgulanmalıdır. Çünkü fiyat istikrarsızlığı veya yüksek enflasyonun
özellikle paranın değerini koruma özelliğini yıpratarak merkez bankacılığının veya para
politikasının zeminini ortadan kaldırabilecektir.
Nihai hedef belirlendikten sonra bitişik hedef tespit edilecektir. Burada nihai hedefte
arzulanan sonuçları doğuracak parasal büyüklükler hedeflenmektedir. Örneğin para arzı
miktarlarında değişiklikler vasıtasıyla fiyat istikrarına yönelik gelişmelerin elde edileceği
varsayılabilmektedir.
Daha sonraki aşamada operasyonel (ara) hedef belirlenmelidir. Bu noktada, para
otoritesi nihai hedefine ulaşmak doğrultusunda kendisinin doğrudan etkili olabileceğini
düşündüğü parasal değişkenlerdir. Söz konusu değişken güncel işlemler vasıtasıyla
etkilenebilecek endojen bir büyüklüktür. Başka bir ifadeyle parasal aktarım sürecinin ilk
basamağı elde edilmiş olur. Örnek vermek gerekirse merkez bankalarının kısa vadeli faiz
oranlarını operasyonel hedef olarak verilebilmektedir.
Bir diğer aşama ise para politikasının belirlenen yönde şekillendiğini görebilmek için
izlenen parasal değişkenler tespit edilmelidir ki bunlar gösterge büyüklüklerdir. Bu
göstergeler Merkez Bankasının para politikasıyla fonksiyonel bir ilişki içinde olmalıdır. Aynı
zamanda hem bitişik hedef hem de nihai hedef için kullanılabilmelidir. Bu çerçevede örneğin
para miktarı tanımları veya piyasa faiz oranları seçilebilir.
Son aşamada ise optimal para politikasının uygulamasında kullanılacak para politikası
araçları seçilecektir. Merkez Bankası zorunlu karşılık politikasında nasıl bir karar verecek,
reeskont politikası uygulayacak mı veya açık piyasa işlemlerinde takip edeceği strateji nasıl
olacaktır gibi sorular cevaplandırılır.
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7.4. Para Politikası Araçları:
Para politikası araçları, Merkez Bankasının ekonomideki para miktarı ve faiz haddi
gibi parasal değişkenler üzerinde işlem yaparak ekonomiyi etkilemeye çalışırken kullandığı
müdahale araçlarıdır.
Günümüzde merkez bankalarının en fazla kullandığı araçlarla daha geniş bir
perspektifte kullanabileceği araçlar arasında ayrım yapmak yerinde olacaktır. Buna göre en
fazla başvurulan araçlar şunlardır:
-

Açık Piyasa İşlemleri

-

Zorunlu Karşılık Oranları

-

Reeskont İşlemleri

-

İletişim Politikası

Öncelikle açık piyasa işlemlerini ele almak faydalı olacaktır. Günümüzde modern
merkez bankacılığının en fazla başvurduğu ve öne çıkardığı para politikası aracı açık piyasa
işlemleridir.
Açık piyasa işlemleri Merkez Bankasının sermaye piyasası işlemlerine taraf olması, bu
piyasaya katılarak orada işlemler gerçekleştirmesidir. Bu açıdan bakıldığında Merkez Bankası
zaten var olan, ciddi işlevlere sahip olan sermaye piyasasına katılmaktadır. Burada dikkat
çeken önemli nokta, sermaye piyasasında işlem yapan taraflar söz konusu olduğunda paranın
el değiştirmesi olgusudur. Merkez Bankası dışında kalan tüm iktisadi aktörler sermaye
piyasası işlemlerini gerçekleştirdiklerinde piyasadaki para miktarı değişmemekte, sadece el
değiştirmektedir. Ancak, Merkez Bankası işlemin tarafı olduğunda para miktarı kesinlikle
değişecektir; başka bir ifadeyle artacak veya azalacaktır.
Açık piyasa işlemleri
gerçekleştirilebilmektedir:
-

Doğrudan alım

-

Doğrudan satım

-

Repo

-

Ters repo

Merkez

Bankası

tarafından

dört

farklı

biçimde

Doğrudan alım ve doğrudan satım Merkez Bankası para arzında kalıcı ya da uzun
vadeli bir değişiklik gerçekleştirmeyi arzuladığında yürüttüğü işlemlerdir.
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Merkez Bankasının doğrudan kontrolü dışında olan faktörler nedeniyle banka
rezervlerinde ve para arzında ortaya çıkan geçici değişiklikleri dengelemek maksadı ile repo
ve ters repo işlemlerini kullandığı görülmektedir.
Doğrudan alım yönteminde Merkez Bankası sermaye piyasasında işlem gören bir
menkul kıymeti (tahvil, bono vb.) satın alacaktır. Bu şekilde satın alınan menkul kıymet
Merkez Bankası bilançosuna taşınırken, piyasaya para sürülmüş olacak ve piyasadaki para
miktarı artacaktır. Dolayısıyla Merkez Bankası para politikasında genişletici yönde gitmek
isterse doğrudan alımı tercih edebilir.
Buna karşılık Merkez Bankası daraltıcı para politikası uygulamak isterse doğrudan
satımı tercih edecektir. Piyasaya doğrudan satılan menkul kıymet karşılığında piyasadan para
çekilmiş olacaktır.
Repo işleminde ise bir menkul kıymet belirli bir tarihte, belirli bir orandan, geri satım
vaadi ile satın alınmaktadır. Dolayısıyla, belirlenen süre için piyasaya para sürülmekte,
karşılığına menkul kıymet de Merkez Bankası bilançosuna taşınmıştır. Merkez Bankası banka
rezervlerinde geçici bir süre için artış yaratmayı arzuladığında, repo işlemlerine yönelir.
Ters repo işleminde ise bir menkul kıymetin belirli bir tarihte, belirli bir orandan, geri
alım vaadi ile piyasaya satılması söz konusu olmaktadır. Merkez Bankası piyasadan para
çekmek istediğinde ters repo yöntemini benimseyecektir.
Hem repo hem de ters repo işlemlerinin belirli bir süre için yapıldığı hatırlandığında
Merkez Bankasının süreklilik kazandırmak için bir program dâhilinde bu işlemlere yöneldiği
vurgulanmalıdır. Örnek vermek gerekirse merkez bankaları haftalık repo ihaleleri ihalelerini
yineleyerek bu tarz bir programı işletmektedir.
Açık piyasa işlemlerini amaçları açısından da sınıflandırmak mümkündür:
Defansif açık piyasa işlemleri (Koruyucu APİ): Merkez Bankasının kontrolü
dışındaki faktörler nedeniyle parasal tabanda ve banka rezervlerinde ortaya çıkan
değişikliklerin dengelenmesi amacıyla yürütülen açık piyasa işlemleridir.
Ofansif açık piyasa işlemleri (Dinamik APİ): Merkez Bankasının ekonomik
faaliyetleri yönlendirmek için banka rezervlerini, parasal tabanı ve para arzını değiştirmek
amacıyla gerçekleştirilen açık piyasa işlemleridir.
Açık piyasa işlemleriyle ilgili avantaj ve dezavantajlar da tartışılmaktadır. Buna göre
açık piyasa işlemleri:
-

Merkez Bankasının inisiyatifindedir,

-

Esnektir,

-

Hızlı ve etkindir,
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-

Tersine çevrilebilir niteliktedir,

-

Etkisi kısmi niteliktedir,

-

Gelişmiş sermaye piyasalarına ihtiyaç duymaktadır.

Özellikle açık piyasa işlemlerinin esnek, etkin ve tersine çevrilebilir nitelikleri merkez
bankaları tarafından temel tercih edilme nedenleridir. Gerçekten de merkez bankaları parasal
ve finansal değişimlere reaksiyon göstermek istediklerinde optimal para politikası aracı olarak
açık piyasa işlemlerini uygulamaya yönelmektedirler.
Zorunlu karşılıklar politikasında ticari bankaların kendilerine emanet edilen
mevduatların belli bir oranını karşılık olarak tutmaları gerekmektedir. Bankalar mevduatların
Merkez Bankası tarafından belirlenen oranları çerçevesinde karşılıkları Merkez Bankasına
yatırmaları gerekmektedir.
Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını değiştirerek, bankaların kaydi para yaratma
olanaklarını genişletip daraltabilmektedir. Para arzı daraltılmak istendiğinde zorunlu karşılık
oranları arttırılırken, para miktarı artırılmak istendiğinde de zorunlu karşılık oranları
düşürülmektedir.
Reeskont işlemlerinde bankalar tarafından iskonto edilmiş bir senedin Merkez Bankası
tarafından yeniden iskonto edilmesi söz konusudur. İskonto edilmiş bir senedin, ikinci defa
iskonto edilmesi işlemidir. İskonto bir mali kurumun vadesi gelmeden önce, emre muharrer
bir senedin (bono) bedelinin belli bir faiz ve komisyon karşılığında, senet alacaklısına
ödenmesidir (senet kırdırma). Bu anlamda reeskont oranı, Merkez Bankasının bankalara
verdiği kredilere uyguladığı faiz oranıdır.
Bankalar ellerindeki ticari senetleri, vadeleri dolmadan Merkez Bankasına kırdırarak
rezervlerini artırabileceklerdir. Merkez bankalarının dolaşımdaki para miktarını etkilemek için
ticari bankalara kredilerin açılması ve bu kredilere dayanarak onların getirecekleri senetlerin
reeskont edilmesi ile bankalar sistemine para aktarabilir.
Merkez Bankasının reeskont oranının düşürmesinin anlamı, bankalara açılan kredinin
fiyatını ucuzlatarak onların kendisine reeskont için daha fazla senet getirmesini ve
kendisinden daha çok kredi talep edilmesini cazip hâle getirmektir.
Günümüzde merkez bankalarının en fazla uyguladıkları para politikası araçlarından bir
diğeri ise iletişim politikasıdır. Geçmişte merkez bankaları doğrudan bankacılık sistemi
aktörleriyle iletişime geçerek onlara telkin ve tavsiyelerde bulunurlardı. Bugün ise merkez
bankaları daha geniş bir perspektifte, tüm iktisadi aktörlerle, kamuoyu ile ve hatta tüm küresel
iktisadi sistemle optimal bir iletişim içinde olmak zorunda kalmaktadırlar. Bu çerçevede
şeffaflık ve hesap verme ilkelerinin temel bileşenleri olduğu bir kredibilite anlayışı ön
plandadır.
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Bunun yanı sıra bir dizi diğer araç vardır ki merkez bankaları bunlara da ihtiyaç
duyduğunda başvurabilmektedir:
-

Disponibilite oranları

-

Kredi tavanları veya selektif kredi kontrolleri

-

Tüketici Kredilerinin Kontrolü

-

Banka Kredilerinin Miktar, Vade ve Faiz Oranları Açısından Kontrolü

-

SWAP işlemleri

-

Zorunlu devir oranları

-

Finansal Kurumların Menkul Kıymet Portföylerinin Yeniden Düzenlenmesi

Diğer araçlardan disponibilite oranları bir tür karşılık oranıdır. Merkez Bankası
disponibilite oranlarını belirlerken bankaların mevduat ve bazı diğer yükümlülükleri için
belirli tutarda nakit ve benzeri karşılık tutmalarını istemektedir.
Merkez Bankası bankaların kredilerine yönelik tedbirler de almaktadır. Bu tedbirler
bazen kredileri genel anlamda sınırlamak, bazen de kredi türlerine göre tavanlar getirmek
biçiminde olmaktadır. Hatta merkez bankaları banka kredilerinin vade ve faiz oranları
açısından da kontrolüne yönelebilmektedir.
Merkez bankaları kendi aralarında yaptıkları SWAP işlemleriyle özellikle döviz
piyasalarına müdahale stratejilerinde avantajlı konum arayışında olmaktadırlar. SWAP
işlemleri esas itibarıyla merkez bankalarının ulusal paralarını kendi aralarında takas
etmektedirler. Bu işlemle bir Merkez Bankası döviz rezervlerini ve müdahale olanaklarını
genişletme amacı güdülmektedir. Yine zorunlu devir oranlarında merkez bankaları döviz
kazandıran iktisadi işlemlere müdahale ederek, bunların bir kısmının Merkez Bankası
tarafından satın alınması öngörülmektedir.
Bir diğer araçta da Merkez Bankası finansal aracıların, özellikle bankacılık sisteminin
satın aldıkları ve kendi bilançolarında bulundurdukları menkul kıymetlerin (örneğin tahvil ve
bonolar) miktar ve vadelerine yönelik zorlayıcı tedbirler alınmaktadır.

7.5. Meraklısı İçin Ek Okuma
Faiz oranları ekonomiyi nasıl şekillendirir? Hedefler zaman içinde değişir. 1980’lerde
parasalcılık revaçtayken, bazı merkez bankaları para arzındaki büyümeyi belli bir sınırda
tutmaya çalıştı. Bugünlerde çoğu Merkez Bankası enflasyonu kontrol altına almakla ilgilenir.
İki türlü de ekonomiyi etkilemek için merkez bankalarının elindeki en temel araç faiz
oranlarıdır.
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Düşük faiz oranları genelde hızlı büyüyen bir ekonomi ve olası yüksek enflasyon
sonucu anlamına gelir, çünkü tasarruf çok karlı değildir. Bu durumda borçlanmak ve
harcamak daha çekici opsiyonlardır. Yüksek faiz oranlarında ise durum bunun tersidir.
Genelde, çoğu Merkez Bankası faiz için baz bir oran belirler (bu Amerika’da FED Fon
Oranı ve İngiltere’de Banka Oranı olarak adlandırılır). Özel bankalar da kendi faiz oranlarını
bu baza göre ayarlar. Merkez Bankası yöneticileri bu oranı piyasaya dikte etmek için çeşitli
araçlar kullanılırlar. Önce oranı değiştirdiklerinin haberini verirler ve özel bankalar da bunu
takiben kendi mortgage, borç ve tasarruf faizi oranlarını değiştirir. İkinci olarak, açık piyasa
işlemleri kullanırlar, yani tahvil piyasalarını etkileyebilmek için hükûmet bonoları alıp
satarlar. Üçüncüsü, tüm ticari bankaların fonlarının bir kısmını (rezervler olarak adlandırılır)
Merkez Bankasının kasalarında depolama zorunluluğunu kullanırlar. Merkez bankaları,
sakladıkları bu rezervler için verdikleri faizi değiştirebilir veya bankalardan daha fazla ya da
az rezerv tutmalarını isteyerek, müşterilerine ne kadar kredi kullandırabileceklerini
etkileyebilir. Bu da faiz oranını etkiler.
Tüketici için bu araçların çoğu görünmezdir; önemli olan bunların yarattığı zincirleme
reaksiyondur. Ülke çapında bankalar, borçlanma masraflarını değiştirmeye başlar. Araçların
vasıfları sadece, aralarından biri arıza verirse, mesela para piyasaları doğru işlemezse önem
kazanır.
Bankalar her ay veya iki ayda bir faiz oranı kararı verse de yüzlerce çalışan sürekli
piyasadaki borçlanma oranlarını izler ve uyguladıkları reçetenin işe yarayıp yaramadığını
gözlemler. 2000’lerin sonundaki finansal krizde, dünyanın farklı yerlerindeki merkez
bankaları ekonomiye ekstra para aktarmak için çeşitli yeni yollar tasarlamak zorunda kaldı.
Fakat faiz oranlarından etkilenen tek şey enflasyon değildir. Yüksek faiz oranları
genelde ülkenin kurunu güçlendirir ve yabancı yatırımcılar, fonlarını o kuru satın almak için
kullanır. Bunun dezavantajı, güçlü bir kurun, ülkenin yurtdışına yaptığı ihracatları alıcılar için
daha pahalı hâle getirmesidir.
Finansal sisteme destek
Merkez bankalarının görevi sadece faiz oranlarını kontrol etmek değil aynı zamanda
daha genel bir perspektifle, bir ekonominin finansal sisteminin iyi durumda olup olmadığını
kontrol etmektir. Bu yüzde ekonominin çalkantıda olduğu zamanlarda son kredi merci (lender
of last resort) görevini üstlenirler. Mesela Wall Street ve New York’ta her şey normalken
buna ihtiyaç duymazlar, çünkü bankalar kendi aralarında daha ucuza borç alabilir. Ama kimi
zamanlarda, Merkez Bankasının, acil durum borç vereni olarak rolü hayati önem taşır.
2008 finansal krizinin önemli etkilerinden biri de, batan bankaları kurtarmak için,
merkez bankalarının, son kredi merci rolünü arttırmak oldu. Yıllar süren geleneği bozan
Amerikan Merkez Bankası, serbest yatırım fonlarına doğrudan borç verdi çünkü hükûmet
dışında hiç kimse borç verecek durumda değildi. Ayrıca varlıkları satın alarak ve parasal
gevşeme diye adlandırılan bir süreçle ekonomiye nakit aktardı.
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Fakat unutmamalı ki ekonomide, ne müşterilere ne de bankalara bedava öğle yemeği
vardır. Bu bonkörlük ileriye dönük daha katı düzenlemelerle birlikte gelmiştir. Faiz oranları,
merkez bankaları için önemli bir araç olmaya devam edecek, fakat finansal sistemi izleme ve
düzenleme güçleri de giderek artıyor.
Kaynak: Edmund Conway, 2015, Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Ekonomi Fikri, sf.
76-77.

114

Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi açık piyasa işlemleri yöntemlerinden bir değildir?

a)

Repo

b)

Reeskont

c)

Doğrudan alım

d)

Ters repo

e)

Doğrudan satım

2)

Aşağıdakilerden hangisi optimal para politikasının aşamalarından biri değildir?

a)

Enflasyon oranının belirlenmesi

b)

Bitişik hedefin belirlenmesi

c)

Gösterge büyüklüklerin belirlenmesi

d)

Nihai hedefin belirlenmesi

e)

Operasyonel hedefin belirlenmesi

3)
Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının günümüzde en çok tercih ettikleri
para politikası araçlarından biridir?
a)

Tüketici Kredilerinin Kontrolü

b)

Disponibilite oranları

c)

Kredi tavanları veya selektif kredi kontrolleri

d)

Açık Piyasa İşlemleri

e)

Banka Kredilerinin Miktar, Vade ve Faiz Oranları Açısından Kontrolü

4)

Aşağıdakilerden hangisi parasal rejimlerden biri değildir?

a)

Müdahale ilkesi

b)

Otomatik altın standardı ilkesi

c)

Paranın yansızlığı ilkesi

d)

Paranın yanlılığı ilkesi

115

e)

İstikrar ilkesi

5)
Merkez bankasının bankalardan bazı yükümlülükleri için zorunlu olarak
karşılık tutmalarını istemesi nasıl adlandırılır?
a)

Reeskont politikası

b)

Açık piyasa işlemleri

c)

Zorunlu karşılık oranları politikası

d)

Disponibilite oranları politikası

e)

Selektif kredi politikası

6)

Para politikasının tasarımında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Gösterge büyüklükler belirlenir

b)

Bitişik hedef tespit edilir

c)

Para politikasının nihai hedefi belirlenir

d)

Operasyonel hedef (ara hedef) belirlenir

e)

Para politikasının araçları seçilir

7)
Para rejimi aracılığıyla nispi fiyatlarda ve üretim miktarında değişme
amaçlanıyor ise hangi parasal ilke benimsenecektir?
a.

Müdahale ilkesi

b.

Otomatik altın standardı ilkesi

c.

Paranın yansızlığı ilkesi

d.

Yansız para rejimi

e.

İstikrar ilkesi
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8)
Para arzının artmasına ve faiz haddinin düşmesine yönelik para politikası
uygulamaları nasıl adlandırılır?
a)

Sıkı para politikası

b)

Genişlemeci para politikası

c)

Daraltıcı para politikası

d)

Nötr para politikası

e)

Yansız para politikası

9)
Bir para politikası hedefini yönetimin uymakla yükümlü olduğu bir kural kabul
eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Sıkı para politikası

b)

Genişlemeci para politikası

c)

Daraltıcı para politikası

d)

Nötr para politikası

e)

Kurala dayalı para politikası

10)
Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının günümüzde en fazla başvurduğu
araçlardan biri değildir?
a)

Açık Piyasa İşlemleri

b)

Zorunlu Karşılık Oranları

c)

Reeskont İşlemleri

d)

Disponibilite oranları

e)

İletişim Politikası

Cevaplar
1) B

2) A

3) D

4) E

5) C

6) C

7) A

8) B

9) E

10) D
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8. PARA, FİYAT İSTİKRARI VE FİNANSAL İSTİKRAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Fiyat istikrarı



Finansal istikrar



Enflasyon göstergeleri



Enflasyonla mücadele
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular


Enflasyon göstergeleri nelerdir?



Fiyat istikrarı nasıl tanımlanmaktadır?



Finansal istikrar nasıl tanımlanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Enflasyon

Enflasyon göstergelerini
öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Fiyat istikrarı ve finansal
istikrar

Fiyat istikrarı ve finansal
istikrar amaçlarının önemini
kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Enflasyonla mücadele

Enflasyon hedeflemesi
stratejisini bilmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Enflasyon



Fiyat istikrarı



Finansal istikrar



Enflasyon hedeflemesi

122

Giriş
Merkez bankacılığının para politikasını nasıl tasarladığının ve hangi araçların
uygulamaya konulacağının tespit edilmesinin yanı sıra temel amacın ne olması gerektiği de
dikkat çekici bir tartışma başlığıdır. Özellikle geleneksel fiyat istikrarı amacının yanında
finansal istikrarın da amaçlanması gerektiği görüşü yaygınlamktadır.
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8.1. Para ve Fiyat İstikrarı
Para olgusunun tartışılmasına girişirken öncelikle piyasalaşma, parasallaşma ve
finansallaşma olguları ele alınmıştı. Piyasaların ekonomik hayatta işgal ettiği konum giderek
arttığından piyasa değişkenlerinin, başka bir ifadeyle parasal ve finansal değişkenlerin
getirdiği somut sorunlar ve olgular da daha fazla tartışma gündeminde yer almaktadır.
Özellikle fiyatlar genel seviyesindeki değişimlerin yönetilmesi ve daha yakın dönemde tekrar
gündemdeki yerini alan finansal istikrar gibi konular bu kapsamda değerlendirilmelidir.
Dolayısıyla öncelikle enflasyon ve benzeri olgulardan başlayarak finansal istikrara varan bir
perspektifte parasal kavramları incelemek faydalı olacaktır.
Fiyatlar genel seviyesi bağlamında tartışılan temel olgular şu şekilde tanımlanabilir:
-

Enflasyon: Fiyatlar genel seviyesindeki düzenli artış yaşanması olgusudur.

-

Deflasyon: Fiyatlar genel seviyesindeki düzenli düşüş yaşanması olgusudur.

-

Dezenflasyon: Fiyatlar genel seviyesindeki artış oranının azalmasıdır.

-

Reflasyon: Optimal enflasyon seviyesinde dönüş sürecidir.

Stagflasyon: Aynı anda hem enflasyon hem durgunluk (ve işsizlik)
yaşanmasıdır.
Enflasyonun nedenlerine bağlı olarak üç farklı tanım yapılabilir:
Talep Enflasyonu: Enflasyonun tüketim kalıplarındaki değişimler ve tüketim
temposundan kaynaklandığı görüşü talep enflasyonu olarak adlandırılır. Bu yaklaşımlar
enflasyonun nedenini, toplam talep düzeyinin toplam arzı aşarak sürekli fiyat artışlarına yol
açmasına bağlamaktadırlar. Diğer bir ifadeyle talep enflasyonu tüketim harcamalarında ortaya
çıkan artışlara bağlanmakta ve bununda kaynağında genelde para arzının yükselmesi
yatmaktadır.
Maliyet Enflasyonu: Enflasyonun kaynağının, üretim maliyetinde artışlara yol
açan, ücret zamları, ücret-gelir çekişmesi, yerli ve petrol gibi ithal girdi fiyatları artışı, enerji
ve hammadde fiyatları artışı gibi unsurlara bağlanması maliyet enflasyonu olarak adlandırılır.
Bu yaklaşımlarda enflasyonun başlangıç nedeni toplam arz eğrisindeki değişikliklere bağlanır.
Yapısal Enflasyon: Yapısal enflasyon yaklaşımında, enflasyonun, vergi ödeme
alışkanlığı, eğitim düzeyi, nüfus artış oranı gibi ülkenin sosyal ve ekonomik yapısından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu yaklaşıma göre, yapısal nedenlerden dolayı kaynakların
kullanımlarının bir sektörden diğerine aktarılmasında gecikme olmakta, parasal ücretlerin
düşürülmesi söz konusu olmamaktadır. Böyle bir ortamda genişleyen sektörlerde fiyatlar
yükselirken daralan sektörlerde fiyatlar aynı kalacağı için ortalama olarak fiyatlar genel
düzeyi yükselecektir.
Enflasyonu hızına göre de aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür:
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Sürünen enflasyon: Bu enflasyon türünde genellikle yıllık enflasyon yaklaşık
olarak %2 veya %3 düzeyinde seyretmekte ve fazla iniş-çıkış göstermemektedir. Gelişmiş
ülkelerde yaygın olan tür sürünen enflasyon olarak karşımıza çıkmaktadır.
Basamaklı enflasyon: Bu enflasyon türü, yıllık enflasyon çift haneli olmasına
rağmen hiperenflasyona dönüşmemekte ve inişli çıkışlı bir seyir göstermektedir.
Hiperenflasyon: iki takvim yılı üst üste yıllık fiyat artışlarının üç haneli
sayılarla ifade edildiği duruma verilen addır.
Enflasyonun ekonomik maliyetleri:
Enflasyon özellikle tüketiciler ve tabii diğer iktisadi aktörlerin satın alma
güçlerinin yıpranmasına neden olmaktadır. Özellikle sabit gelirlere sahip olanlar açısından
enflasyon kaçınılmaz olumsuzluklar taşımaktadır.
Enflasyon sadece tüketiciler için değil firmalar ve yatırımcılar açısından da
bozucu etkiler yaratmaktadır. Firmalar enflasyon ortamında nispi fiyatların değişmesi
durumunda karlılık açısından olumsuz sonuçlar yaşamaktadırlar. Ayrıca, fiyatların
gelecekteki belirsizliği de öngörülebilir yatırım kararlarında sorunlar ortaya çıkaracaktır.
-

Para ikamesi. Enflasyonun yükselmesi ile birlikte ulusal para biriminin
taşıması gereken özellikler yıpranmaya başlar ve para fonksiyonlarını (değişim ölçüsü olma,
hesap birimi ve değer saklama işlevleri) yerine getirememeye başlaması sonucunda ulusal
para yerine yabancı para kullanımı yaygınlaşmaya başlar. Bu olgu para ikamesi ya da
Dolarizasyon olarak adlandırılır.
-

Vergide Bozulmalara yol açar. Enflasyon vergisinin artmasına yol açar.

Para yanılsamasına (aldanmasına) yol açmaktadır. Para aldanması ise
ekonomik aktörlerin hatalı kararlar vermesine yol açmaktadır.
Öngörülemeyen enflasyon oranlarının maliyeti belirsizliği artırmakta ve
ekonomik riski yükseltmektedir.
Parasal kurumlarda bozulma. Enflasyon gerek vergi düzenini gerekse finansal
sistemi önemli ölçüde yıpratmaktadır. Enflasyonist ortamda kişi ve kurumlarda reel olmayan
karlar oluşmakta ve reel olmayan bu karlar vergilendirilebilmektedir.
Enflasyonun ölçümünde genellikle endeks yöntemi kullanılır. En yaygın olarak
kullanılan endeksler Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE), Üretici fiyatları endeksi (ÜFE) ve
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleridir.
Tipik bir tüketici tarafından satın alınan mal ve hizmetleri temsil eden ve belirli
ağırlıklarla oluşturulan bir sepetin içindeki malların fiyat hareketlerinin ölçülmesi yoluyla
tüketici fiyat endeksleri oluşturulur. Türkiye’de TÜFE Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından hesaplanmakta ve düzenli olarak yayımlanmaktadır. TÜFE’deki ağırlıklar ise şu
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şekilde sıralandırılmaktadır; gıda ve alkolsüz içecekler, konut, ulaştırma, giyim ve ayakkabı,
ev eşyası, lokanta ve oteller, çeşitli mal ve hizmetler, haberleşme, alkollü içkiler ve tütün,
eğlence ve kültür, sağlık, eğitim.
Üretici fiyatları endeksi (ÜFE) ise üretimde yaygın bir biçimde kullanılan girdilerin
fiyatlarından oluşan bir endekstir. Yine TÜİK tarafından her ay açıklanmaktadır. ÜFE
endeksindeki ağırlıklar ise sırasıyla sanayi, tarım, elektrik-gaz-su ve madencilik sektörlerinin
kullandığı girdilerdir.
Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de giderek daha fazla kullanılan ve
literatürde çekirdek enflasyon göstergeleri olarak adlandırılan ilave endeksler de yine TÜİK
tarafından yayımlanmaktadır. TÜİK ülkemiz için hesapladığı çekirdek enflasyon
göstergelerini “Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri” olarak adlandırmaktadır. Bu endeksler
şunlardır:
Özel Kapsamlı TÜFE Göstergeleri
A - TÜFE -Mevsimlik ürünler hariç
B - TÜFE - İşlenmemiş gıda ürünleri hariç
C - TÜFE - Enerji hariç
D - TÜFE - Enerji, işlenmemiş gıda ürünleri hariç
E - TÜFE -Enerji, alkollü içkiler ve tütün ürünleri hariç
hariç

F - TÜFE - (E) ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler ve dolaylı vergiler
G - TÜFE - (F) ve (B)
H - TÜFE - (D) ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç

hariç

I - TÜFE - Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın

Merkez Bankamızın özellikle H ve I endekslerini raporlama ve analizlerinde sıkça
kullandığı bilinmektedir. Bu ilave endekslerin oluşturulma nedeni ise enflasyonun orta ve
uzun vadeli eğilimlerini daha doğru ve isabetli bir biçimde tahmin edebilmektir. Özellikle
dışsal faktörler nedeniyle yoğun ve sık bir biçimde fiyat değişimleri yaşanan mallar ve mal
grupları genel TÜFE endeksinden çıkarılarak özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
oluşturulmaktadır. Örnek vermek gerekirse enerji fiyatları uluslararası piyasalarda görülen
fiyat dalgalanmalarından ciddi bir biçimde etkilenmektedir. Dolayısıyla ülke içinde uygulanan
para politikalarının bu fiyatlar üzerinde çok sınırlı bir etkisi olacaktır. Bu ve benzeri
nedenlerle bazı mal grupları çıkarıldıktan sonra kalan endekslerin enflasyonun daha doğru
göstergeleri olacağı düşünülmektedir.
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Diğer taraftan en geniş kapsamlı fiyat artışları ölçümü ise millî gelir istatistikleri
bağlamında yapılmaktadır. Söz konusu millî gelir istatistiklerinde kullanılan fiyat artışları
göstergesi “GSMH Deflatörü” olarak adlandırılmaktadır.
İncelenen hesap dönemi fiyatlarının etkisi altında kalan ve cari fiyatlarla hesaplanan
millî gelir rakamları nominal millî gelir olarak adlandırılır. Belirli bir istikrarlı yılın (baz yıl)
temel alınması yoluyla düzenlenmiş sabit fiyatlarla hesaplanan gelir reel (gerçek) millî gelir
olarak tanımlanır. Dolayısıyla fiyatlardaki değişikliklerden etkilenmeyen bir üretim miktarı
ölçütü olarak reel GSMH rakamlarının kullanılması gerekli ve doğrudur. Sabit fiyatlarla
ölçülen reel GSMH bir ekonominin toplam reel üretim düzeyini ölçer. Reel GSMH
hesaplanmasında kullanılan başlıca endeks “GSMH Deflatörü Endeksi”dir.
GSMH Deflatörü (GSMH Zımni Fiyat Deflatörü) nominal GSMH rakamlarını reel
GSMH'ya dönüştürmek için kullanılan özel fiyat endeksidir. GSMH deflatörü, bir ulusal
ekonomide üretilen tüm mal ve hizmet fiyatlarındaki hareketin izlendiği ve cari yıl fiyatları ile
hesaplanan millî gelirin, temel (baz) olarak alınan bir yılın fiyatları ile hesaplanan millî
gelirine oranlanması şeklinde oluşturulmaktadır. Başka bir ifade ile, nominal GSMH’nin reel
GSMH’ye oranının 100 ile çarpılması biçimindeki fiyat düzeyi ölçümü GSMH deflatörü
olarak adlandırılmaktadır.
GSMH Deflatörü = [Cari fiyatlarla GSMH / sabit fiyatlarla GSMH] x 100
Reel GSMH = [Nominal GSMH / GSMH Deflatörü] x 100

8.2. Enflasyonla Mücadele
Para arzı ile genel fiyat seviyesi arasında yakın ilişki olduğu miktar teorisinde
öngörülmüş ve verilerle ispatlanmıştır. Dolayısıyla klasik iktisat geleneği içinde yer alanlar ve
bazı temel varsayımlarını paylaşanlar açısından enflasyonla mücadele veya fiyat istikrarı için
para politikaları kritik önem taşımaktadır. Özellikle yüksek enflasyona karşılık daraltıcı para
politikalarının bu açıdan tartışma gündeminde olması şaşırtıcı değildir.
Keynesyen ekonomistler enflasyona karşı mücadelede tek başına uygulanacak para
politikasının yeterli olamayacağını düşünmekte ve daraltıcı maliye politikasının da
gerekliliğini savunmaktadırlar. Monetaristlerin gözünde ise enflasyon veya tersi deflasyon,
parasal bir olgu olarak görülmektedir.
Dolayısıyla maliye politikalarının enflasyonun önlenmesinde etkin olmayacağı kabul
edilmektedir. Bu ekonomistler bu düşünceden hareketle, enflasyonla mücadelede başarının
anahtarının öncelikle parasal genişlemenin durdurulması yönünde bir siyasi iradenin
oluşturulması gerektiğini ifade etmektedirler. Monetaristler, kamu kesiminin ekonomideki
ağırlığının hükûmetler tarafından bilinçli bir şekilde arttırıldığını ve bununda enflasyonun
aşağıya çekilmesini engellediğini vurgulamaktadırlar.
Yakın dönemde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede uygulamaya konulan
enflasyon hedeflemesi rejimiyle enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının sürdürülmesi
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amaçlanmaktadır. Enflasyon hedeflemesi rejiminin tanımı ise Merkez Bankasının fiyat
istikrarının sağlanması için para politikasının bir dönem için belirlenen sayısal bir enflasyon
hedefi/hedef aralığına dayandırılması ve bunun kamuoyuna açıklanması şeklindeki para
politikası uygulamasıdır.
Fiyat istikrarına yönelik Merkez Bankası taahhüdünü güçlü bir biçimde içermektedir.
Merkez Bankasının bütün para politikası araçları, kamuoyuna açıklanmış bulunan enflasyon
hedefini gerçekleştirmeye yönelik olarak kullanılacaktır. Hedefe yönelik araçların
belirlenmesinde, parasal büyüklükler, kurlar da dâhil olmak üzere, enflasyon hakkında bilgi
içeren diğer tüm veri setleri aynı önemle kullanılacaktır.
Enflasyon hedeflemesi stratejisi esas itibarıyla rasyonel beklentiler varsayımına
dayanmaktadır. Bu varsayım çerçevesinde, ekonomik birimler beklentilerini oluştururken
sadece geçmiş değil içinde bulundukları döneme ait yeni bilgileri de kullanmakta ve
topladıkları bu bilgileri değerlendirip başarılı öngörüler yapabilmekte ve sürekli olarak
yanılmamaktadırlar.
Rasyonel Beklentiler Varsayımı çerçevesinde, beklentileri olumlu yönde
şekillendirerek, kural sayesinde zaman boyutunda tutarsızlık sorununa çözüm olmaktadır. Bu
sayede dezenflasyon politikalarının maliyetleri düşmektedir.
Benzer bir diğer uygulama ise çapa uygulamasıdır. Çapa uygulaması: genel anlamda
paranın değerine getirilen bir kısıtlama olarak tanımlanabilir. Ekonominin nominal
büyüklüklerinden biri, çapa olarak seçilir ve değeri dışsal olarak tanımlanır. Ekonomideki
diğer nominal büyüklüklerin, nominal çapa değerinin uzantısında belirlenmesi beklenir. Çapa
olarak seçilen büyüklüğün değerini dönem başlangıcında ilan edilmesi, para politikasına bir
kural getirilmesi anlamına gelir. Çapa uygulamasının katkıları; Enflasyonist beklentilerin
kırılmasında çok etkili olabilmeleri, bu politikalar içerdikleri kural sayesinde zaman
boyutunda tutarsızlık sorununa çözüm olmaktadır.
Enflasyon hedeflemesi stratejisinin unsurları ise şunlardır:
-

Orta vadeli sayısal enflasyon hedefinin kamuoyuna ilanı,

Para politikasının uzun vadeli hedefinin fiyat istikrarı olduğuna ve enflasyon
hedefine ulaşılacağına ilişkin kurumsal bir taahhüt,
Parasal büyüme gibi ara hedefleri daha az önemseyen, yoğun enformasyon
içeren bir strateji,
Saydamlığı arttırılmış bir para politikası stratejisi (para otoritesinin planları ve
amaçlarının kamuoyuna duyurulması),
-

Merkez Bankasının enflasyon hedefine ilişkin hesap verebilirliğinin artırılması.
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Enflasyon hedeflemesi stratejisinin uygulanmasından önce merkez bankalarının farklı
hedefleme stratejileri uygulanmıştır:
Parasal hedefleme: Bu strateji de Merkez Bankası para arzı tanımları üzerinden
hedeflemeler gerçekleştirmektedir. Örneğin rezerv para veya M2 gibi parasal büyüklüklerde
yıllık artış oranları vb. hedefler konularak enflasyona yönelik bir mücadele stratejisi
uygulanmaktadır.
Döviz kuru hedeflemesi: özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve döviz
kurlarının istikrarsızlık sergilediği ülkelerde merkez bankaları döviz kurlarını doğrudan veya
dolaylı yöntemlerle kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Döviz kurlarında sağlanacak
istikrar vasıtasıyla fiyat istikrarında hedeflenen gelişmelerin elde edileceği varsayılmaktadır.

8.3. Finansal İstikrar
Finansal istikrar, finansal piyasalarda faaliyet gösteren kurum ve ödeme sistemlerinde
oluşacak beklenmedik bir durum karşısında istikrarını korumaktır. Başka bir biçimde ifade
edilecek olursa, finansal piyasalarda ve bu piyasalarda faaliyet gösteren iktisadi aktörlerin
durumundaki ve ödeme sistemlerindeki istikrarı ifade etmektedir.
Finansal sistemin istikrarı ekonomideki sınırlı kaynakların etkin bir şekilde tahsisini ve
risklerin uygun bir şekilde yönetimini sağlamaktadır. Buna karşılık, finansal istikrarsızlık
sadece finansal alanla sınırlı kalmayarak ekonominin geneline yayılan önemli iktisadi
sorunlar yaratabilmektedir.
Merkez bankaları ve para politikaları açısından finansal istikrar geçmişte de çok
önemli bir hedef olarak kabul edilmekteydi. Özellikle merkez bankalarının bankacılık
sistemiyle yakından ilişkiler içinde olduğu düşünülecek olursa bu pek de şaşırtıcı bir olgu
değildir. Burada gösterebileceğimiz en önemli olgu da merkez bankalarının temel
işlevlerinden biri olarak kabul edilen son borç verme merci işlevidir. Merkez bankaları
bankaların içinde düştükleri bir likidite sıkışıklığı durumunda, bankalara hücum olarak
adlandırılan kriz durumlarının ortaya çıkmasını engellemek doğrultusunda gereken para arzını
gerçekleştirmektedir.
Günümüzde ise finansal istikrar sorunlarının sadece bankacılık sistemiyle ilgili olarak
değil de tüm finansal sistem açısından ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Nitekim 2008
finansal krizi ertesinde dünyanın önde gelen ülkelerinin merkez bankaları sadece bankalara
yönelik müdahalelerde bulunmamış ve çok farklı tedbirlere yönelmiştir. Örnek vermek
gerekirse ABD Merkez Bankası konumundaki Federal Reserve çok büyük tutarlarda
mortgage tahvillerini piyasadan satın almıştır. Yakın dönemde ise Avrupa Merkez Bankası ve
bazı diğer merkez bankaları negatif faiz politikası olarak adlandırılan olağanüstü nitelikte
orijinal para politikaları uygulamaya koymuşlardır.
Bu kapsamda merkez bankaları özellikle kredi ilişkilerinin bozulmasının yaratacağı
sorunları dikkate almaktadırlar. Hem firma yatırımlarının hem de tüketici harcamalarının
büyük oranda finansal sistemden sağlanan fonlarla karşılandığı modern finansal ekonomilerde
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yaşanan istikrarsızlıkların önemli reel ekonomik krizlere neden olabildiği görülmüştür.
Dolayısıyla merkez bankaları günümüzde fiyat istikrarının yanında finansal istikrara yönelik
makro ihtiyati tedbirler olarak adlandırılan önlemleri terci ettikleri görülmektedir.

8.4. Meraklısı İçin Ek Okuma
2008 yılında yaşanan ve gelişmiş ülkelerden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan
küresel finansal kriz nedeniyle sistemik riskleri ortadan kaldıracak ve böylelikle finans
sisteminde yaşanan olumsuzlukların ekonominin tümünü etkilemesinin önüne geçecek
politikalar üretilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. Krizin temel nedenlerinin
finans sektörünün denetimsiz yapısı ve kural dışı uygulamalar olduğu anlaşılmıştır. Bu
bağlamda küresel finansal krizin ortaya koyduğu üç sonuç, yeni politika arayışlarına yol
açmıştır:
1) Finans sektöründe yaşananların ekonomik aktivite üzerinde tahmin edilenden çok
daha fazla etkisi bulunmaktadır: Küresel kriz öncesinde çoğu ekonomi otoritesinin politika
analizi ve tahminleri için kullandığı modellerde göz önünde bulundurmadığı finansal
işlemlerin, ekonominin işleyişinde temel bir rol oynadığı kriz ile birlikte kanıtlanmıştır.
2) Finansal krizlerin maliyetleri çok yüksektir: Küresel finansal kriz neden olduğu
resesyon ile önemli ölçüde üretim kaybına yol açmış ayrıca beraberinde ek maliyetler de
getirmiştir. Buna göre finansal krizin ardından (i) çok düşük büyüme oranları ile karşılaşılmış,
(ii) kriz nedeniyle kamu bütçesinde ciddi bozulmalar yaşanmış ve (iii) merkez bankalarının
kriz süresince kullandıkları para politikalarından (geleneksel olmayan para politikaları) çıkış
süreçlerinde ekonomiyi yönlendirme kabiliyetlerinin olumsuz etkilenmesi olasılığı ortaya
çıkmıştır.
3) Fiyat istikrarı finansal istikrarı garanti altına almamaktadır: Kriz öncesinde genel
görüş, fiyat istikrarının sağlanmasının ve çıktı açığının kontrol altına alınmasının finansal
istikrarı otomatik olarak sağlayacağı şeklinde idi.
Küresel finansal kriz ile birlikte fiyat istikrarının aşırı risk alımını önleyemediği ve
finansal istikrarı sağlamada yetersiz kaldığı görülmüştür. Küresel finansal krizin yukarıda
sayılan yıkıcı etkileri finansal sistemin tümüne yönelik proaktif önlem ve düzenlemelerin
hayata geçirilmesinin önünü açmıştır. Söz konusu önlem ve düzenlemeler bütününe makro
ihtiyati politikalar adı verilmektedir.
Makro ihtiyati politikalar ile amaçlanan, sistemik riskin finansal sistem ve ekonomi
üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamaktır. Bu temel amaç çerçevesinde makro ihtiyati
politikaların üç hedefi bulunmaktadır.
1) Sistemik şoklara karşı tampon oluşturarak şokların etkisini azaltmak, finans
sistemini sistemik şoklardan korumak ve ekonomiye kredi akışının sürmesini sağlamak,
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2) Kredi ve varlık fiyatları arasındaki çevrimsel döngüyü azaltmak, yoğun kaldıraç
kullanımını sınırlamak ve sürdürülebilir olmayan kaynaklardan fonlamayı kısma yoluyla
zaman içinde oluşabilecek sistemik kırılganlıkları engellemek,
3) Finans sisteminde birbirine bağımlılıktan ortaya çıkabilecek kırılganlıkları kontrol
etmek ve iflas etmesine izin verilemeyecek kilit kuruluşları belirlemek.
Kaynak: TCMB Bülteni, Sayı 35, Eylül 2014, sf. 2.
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Bölüm Soruları
1)
Orta vadeli sayısal enflasyon hedefinin kamuoyuna ilanı hangi enflasyonla
mücadele stratejisinde yer almaktadır?
a)

Para politikası

b)

Parasal hedefleme

c)

Açık piyasa işlemleri

d)

Enflasyon hedeflemesi

e)

Döviz kuru hedeflemesi

2)
Finansal piyasalarda ve bu piyasalarda faaliyet gösteren iktisadi aktörlerin
durumundaki ve ödeme sistemlerindeki istikrar nasıl tanımlanmaktadır?
a)

Enflasyon hedeflemesi

b)

Fiyat istikrarı

c)

Makroekonomik istikrar

d)

Ödemeler bilançosu istikrarı

e)

Finansal istikrar

3)

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun hızına göre türlerinden biridir?

a)

Hiperenflasyon

b)

Talep enflasyonu

c)

Maliyet enflasyonu

d)

Yapısal enflasyon

e)

Kronik enflasyon

4)

Fiyatlar genel seviyesindeki artış oranının azalması nasıl tanımlanmaktadır?

a)

Stagflasyon

b)

Deflasyon

c)

Dezenflasyon

d)

Reflasyon
132

e)

Çekirdek enflasyon

5)

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun olumsuz sonuçlarından biri değildir?

a)

Para ikamesi

b)

Gelir dağılımının iyileşmesi

c)

Belirsizliğin artması

d)

Satın alma gücünün düşmesi

e)

Para yanılsaması

6)
Fiyatlar
tanımlanmaktadır?

genel

seviyesindeki

düzenli

düşüş

yaşanması

olgusu

a)

Stagflasyon

b)

Deflasyon

c)

Dezenflasyon

d)

Reflasyon

e)

Çekirdek enflasyon

7)

Optimal enflasyon seviyesinde dönüş süreci nasıl tanımlanmaktadır?

a)

Stagflasyon

b)

Deflasyon

c)

Dezenflasyon

d)

Reflasyon

e)

Çekirdek enflasyon

nasıl
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8)
Aynı anda hem enflasyon hem durgunluk (ve işsizlik) yaşanması nasıl
tanımlanmaktadır?
a)

Stagflasyon

b)

Deflasyon

c)

Dezenflasyon

d)

Reflasyon

e)

Çekirdek enflasyon

9)
Enflasyonun tüketim kalıplarındaki değişimler ve tüketim temposundan
kaynaklandığı görüşü nasıl tanımlanmaktadır?
a)

Hiperenflasyon

b)

Maliyet enflasyonu

c)

Talep enflasyonu

d)

Yapısal enflasyon

e)

Kronik enflasyon

10)
İki takvim yılı üst üste yıllık fiyat artışlarının üç haneli sayılarla ifade edildiği
duruma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Para ikamesi

b)

Para yanılsaması

c)

Deflasyon

d)

Kronik enflasyon

e)

Hiperenflasyon

Cevaplar
1) D

2) E

3) A

4) C

5) B

6) B

7) D

8) A

9) C

10) E
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9. PARA ALANINDA FARKLI ÖNERİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Paralar arası rekabet



Dünya parası



Para kurulu



Parasal anayasa
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Parasal sistemde değişim mümkün müdür?

2)

Para kurulunun işlevi nedir?

3)

Parasal anayasanın özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Paralar arası rekabet

Paralar arası rekabet önerisi
öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Para kurulu vb. öneriler

Para kurulu vb. önerilerin
detaylarını öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Parasal anayasa

Parasal anayasa önerisinin
yapılabilirliğini kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Özel para



Ulusal para



Para kurulu



Dünya parası



Parasal anayasa
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Giriş
Para alanında yaygın uygulama olan ulusal para sisteminin akademik düzlemde
tartışılmaya devam edildiğini vurgulamak gerekmektedir. Özellikle Hayek’in paralar arasında
rekabet fikri, Keynes’in dünya çapında geçerli olacak bir parasal sistem önerisi ve parasal
anayasa hakkındaki tartışmalar dikkat çekmektedir. Ayrıca, para kurulu uygulaması da para
alanındaki ilginç örneklerden biridir.
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9.1. Paraya Dair Farklı Öneriler
Para alanında ortaya konulan tarihsel gelişime dair bilgiler yakından incelendiğinde
merkez bankacılığının öne çıktığı görülmektedir. Özellikle Merkez Bankası bağımsızlığı
uygulaması ve enflasyon hedeflemesi stratejisi kapsamında günümüzdeki parasal ve finansal
olgu ve sorunlara karşılıklar bulunmaya çalışılmaktadır.
Diğer taraftan akademik tartışmalara bakıldığında söz konusu Ortodoks nitelikteki
uygulama ve teorilere göre çok farklı yaklaşımlar geliştirildiği de görülmektedir. Bu
çerçevede söz konusu yaklaşımların kısa vadede olmasa dahi belki gelecekte parasal ve
finansal sorunları aşmak doğrultusunda uygulamaya konulabilecektir.

9.2. Altın Standardına Dönüş Fikri
Bu yaklaşımda altın paranın günümüzdeki itibari paranın yerine kullanılması fikri
ortaya konulmaktadır. İtibari para uygulamasının özellikle paranın karşılığını öngörmemesi ve
bunun yarattığı belirsizlik öne çıkartılmaktadır.
Uygulanması önerilen bu yöntemle paranın iç ve dış değerinde de istikrarın
sağlanacağı iddiası ortaya konulmaktadır.
Altın standardı uygulamasında üç farklı yöntem tartışılmaktadır:
Altın sikke standardı: Piyasada altın para ve temsili para olarak kâğıt para
(banknotlar) birlikte dolaşır. İktisadi aktörler altın karşılığında banknot elde edecekler ve
Merkez Bankası da kâğıt paranın altına konvertibilitesini kabul eder.
Altın külçe standardı: Dolaşımdaki paranın banknotlar olması öngörülmektedir.
Ancak banknotların değeri altına bağlı olacaktır. Altın ülke içinde ödeme aracı olarak
kullanılmayacak, ama dış ödemelerde kullanılabilecektir. Dolayısıyla konvertibilitenin sınırlı
olması kabule edilmektedir.
Altın kambiyo standardı: Dolaşımdaki kâğıt paranın değerinin altına bağlı
olması kabul edilmektedir. Ancak herhangi bir biçimde konvertibilite söz konusu
olmayacaktır.
Altın standardına dönüş fikrinin avantajlarına bakıldığında öncelikle para yaratma
olanaklarının sınırlı olmasının enflasyon riskini azaltması vurgulanmalıdır. Ayrıca bu sistem
uygulamasında döviz kuru sorunlarının yaşanma olasılığı düşük olacaktır.
Dezavantajlar incelendiğinde ise en önemli sorunun ekonomik ve finansal gelişmeler
çerçevesinde ortaya çıkacak parasal genişleme ihtiyacının nasıl karşılanacağının belirsizliği
olduğu görülmektedir. Ayrıca özellikle ekonomik ve finansal nitelikte olan olumsuz bir
konjonktürde (ekonomik daralma veya finansal kriz) nasıl müdahale edileceğinin belirsiz
olduğu da vurgulanmalıdır.
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9.3. Dünya Parası ve Dünya Merkez Bankası Önerisi
Bazı önemli iktisatçılar (Tinbergen ve Keynes en bilinen örneklerdir) dünyanın
ekonomik sorunlarının giderek ortak sorunlar hâline dönüştüğünü vurgulamışlardır. Son
çeyrek yüzyılın küreselleşme tartışmalarında sıklıkla vurgulanan bu olgu, söz konusu
iktisatçılar tarafından çok daha erken bir dönemde tespit edilmiştir.
Ortak nitelikte olan bu sorunların çözümü doğrultusunda uygun aktör ve araçların
mevcut olmadığı ve ancak bu adımların atılmasıyla ekonomik düzlemde olumlu gelişmelerin
görülebileceği vurgulanmaktadır.
Tinbergen’in önerisi incelendiğinde bir “Dünya Merkez Bankası” ve bir “Dünya
Hazine İradesi” kurulmasını önermektedir. Buna karşılık Keynes, Bretton Woods
konferansına sunulan meşhur Keynes planında BANCOR adı verilen bir dünya parasal
mekanizmasını ortaya koymuştur.
Söz konusu önerilerin avantaj olarak öne çıkardığı hususlar incelendiğinde öncelikle
ülkeler arasında enflasyon farklarının kalmayacağı düşünülmektedir. Buna ilave olarak tek bir
dünya parası döviz kuru değişkenliği sorunlarını da ortadan kaldıracaktır. Ayrıca, Avrupa
Birliği’nin “Euro” uygulamasında görüldüğü gibi işlem maliyetleri azalacak ve ülkeler
arasında ekonomik ve finansal entegrasyon artacaktır.

9.4. Özel Para ve Paralararası Rekabet Fikirleri
Devletlerin para üzerinde kurdukları monopole itiraz eden düşünürler bu sistemin
enflasyonu yaratan ve artıran, verimliliği düşüren, insanların özgürlüğünü kısıtlayan bir yapı
olduğunu iddia etmektedirler. Bu konuda en bilinen isim ise ünlü iktisatçı F. Hayek’tir. Hayek
ünlü “Denationalization of Money” kitabında para üzerindeki devlet tekeline itiraz etmektedir.
Hayek’e göre devletler para üzerinde kurdukları monopol aracılığıyla iktisadi aktörleri bu
aracı kullanmaya zorlamakta ve bu gücü sıklıkla kötüye kullanmaktadırlar.
Paranın özelleşmesi veya gayrimillîleşmesi aşırı liberal nitelikte fikirlere dair ilginç bir
örnek olarak değerlendirilmelidir. Tarihsel örneklere bakıldığında en bilinen örnek 1716-1844
arasında İskoçya’da uygulanan “Serbest Bankacılık” (Free banking) deneyimidir.
Özel sektör aktörlerinin kendi paralarını basmalarını (örneğin bankaların kendi
adlarına para çıkarmalarını) öneren bu sistemde ortaya çıkacak en önemli fayda parasal
genişlemenin cazibesiyle aşırılıklara giden devletlerin elinden söz konusu tekelin alınması
olarak düşünülmektedir.
Ancak rekabeti aşırı derecede vurgulayan bu önerinin bazı önemli dezavantajları
olduğu düşünülmektedir. Bunları yansıtan sorular şunlardır:
-

Para arzı nasıl kontrol edilecek?

-

Banka iflasları olursa nasıl aşılacak?
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-

Son kredi kurumu kim olacak?

-

Para yaratan bankalar arasında rekabet azalırsa nasıl çözülecek?

-

Senyoraj sorunu nasıl çözümlenecek?

9.5. Para Kurulu
Ekonomik istikrarsızlıkların çok sık yaşandığı ülkeler için dile getirilen bir öneridir.
Merkez bankacılığı yerine paranın yaratılması sürecini basit bir mekanizmaya
dönüştürme fikri karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle yüksek enflasyon ve döviz kuru krizlerine karşı etkin olacağı iddia
edilmiştir.
Para kurulu (Currency board) döviz karşılığında sabit bir kur üzerinden para basma
yetkisi yetkisine sahip bir para otoritesi olarak tasarlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, iktisadi
aktörlerin satmak istediği dövizleri para kurulu satın alacak ve ancak bu yöntemle para arzı
gerçekleştirilecektir. Bu mekanizma ters yönde de benzer bir biçimde çalışacaktır. Dolayısıyla
para kurulu klasik bir Merkez Bankasının emisyon yetkisi dışındaki hiçbir yetkisine sahip
olmayacaktır. Emisyon yetkisini de ancak döviz karşılığı olmak üzere kullanabilmektedir.
Para kurulu sisteminin avantajlarına bakıldığında öncelikle paranın iç ve dış değerinde
bir istikrarın ortaya çıkabileceği görülmektedir. Ayrıca para basma veya parasal genişleme
alanında keyfilik engellenecektir.
Dezavantaj açısından ise şu noktalar ele alınmaktadır:
-

Merkez bankacılığının diğer işlevlerinin nasıl karşılanacağı belirsizdir.

-

Hangi dövizler karşılığı işlem yapılacağı kararlaştırılmalıdır.

Dış ticaret ve sermaye hareketleri alanında kritik değişimlerin nasıl çözüleceği
önemli bir sorundur.

9.6. Parasal Anayasa
Kamusal tercihler ekolünün veya Virginia politik iktisat okulunun önerisidir.
Bu ekol metodolojik bireycilik varsayımından hareketle özel kesim ile kamusal kesim
ayrımını eleştirmektedir. Bu çerçevede ortaya konulan en önemli fikir de kamu kesimindeki
aktörlerin de “kişisel çıkar” doğrultusunda hareket ettikleridir.
Buna göre kamusal kesimin farklı aktörlerinin şu motiflerle hareket ettikleri
vurgulanmaktadır:
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Vatandaş (seçmen): Vatandaşın özellikle seçim dönemlerinde kendisine
yönelik harcama yapılacak politikalara olumlu bakacaklarına, vergi artışları gibi tedbirleri ise
olumsuz karşılayacaklardır. Bu da gerekli olduğu dönemlerde dahi daraltıcı para ve maliye
politikalarına yönelmeyi zorlaştıracaktır. Başka bir ifadeyle, kamu harcamalarının ve bütçe
açıklarının sürekli artışına neden olacaktır.
Politikacı: Politikacılar kamusal tercihler ekolüne göre oy maksimizasyonunu
hedeflemektedir. Bu tarzları yukarıdaki satırlarda özetlenen vatandaş veya seçmen profiline
de uymaktadır. Politikacılar bu kapsamda kamu harcamalarını artırmayı, vergileri düşürmeyi,
reformları ertelemeyi ve genişletici para politikalarını tercih etmektedirler.
Bürokrat:
Devlet bürokrasisinin
aktörleri
de özellikle ödenek
maksimizasyonuna yönelirler. Kamu görevlileri kendi kişisel çıkarları doğrultusunda kamu
kesimi masraflarını artıran, verimliliği ise düşüren kararlara yönelmektedirler.
Lobiler: Lobiler, sivil toplum kuruluşları ve kâr gütmeyen kuruluşlar (örneğin
dernekler) tamamen kamusal fayda peşinde olduklarını deklare etseler de kendi mensuplarının
çıkarlarını maksimize etmeye çalışmaktadırlar. Bu yapılar da vatandaşlar veya seçmenler gibi
rant kollama olarak adlandırılan bir bakış açısıyla kamu harcamalarının artırılmasını veya
kendi yüklerinin devlet tarafından devralınmasını talep etmektedirler.
Kamusal tercihler ekolü bu perspektiften yaklaşarak kamu harcamaları, vergiler,
borçlanma ve para politikası gibi konuların hukuksal düzenlemelerle sınırlandırılması
gerektiğini iddia etmektedir.
Burada hukuksal düzenleme olarak da özellikle anayasal düzenlemenin gerekliliği
vurgulanmaktadır. Buradaki temel argüman tabii ki anayasal kuralların değiştirilmesinin çok
daha zor olmasıdır. Böylece politikacıların (yasama organının) sıklıkla genişlemeci
politikalara yönelmelerine ve gerekli reformları zamanında yapmalarının zorunlu hâle
getirilmesine çalışılmaktadır. Avrupa Birliğinin Maastricht anlaşması bu çerçevede örnek
verilebilir. Bilindiği üzere, bu anlaşmayla Avrupa Birliği ülkelerinin bütçe açıkları, borç
yükleri vb. kontrol altına alınmaya çalışılmıştır.
Parasal anayasa önerisi çerçevesinde ortaya konulan temel eleştirilerden biri
demokrasi teknokrasi tartışmasıdır. Demokratik mekanizma ile yetkilendirilen politikacıların
hareket alanlarının çok fazla sınırlandırılması teknik kurum ve görevlilerin gücünü öne
çıkartacak ve teknokratik bir yönetim biçimi ortaya çıkabilecektir.
Bir diğer eleştiri de anayasal kurallar ile ekonomik konjonktür arasında uyumsuzluk
olduğunda nasıl bir yol izleneceğinin belirsiz olmasıdır. Örnek vermek gerekirse, ekonomik
daralma durumunda uygulanabilecek bir genişletici para ve maliye politikalarının anayasal
kurallarca engellenmesi ve uygulamaya geçirilmesinin gecikmesinin nasıl telafi edilebileceği
belirsizdir.
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9.7. Meraklısı İçin Ek Okuma
Rekabetin geçerli olduğu serbest bankacılık sisteminde Merkez Bankasına gerek
yoktur. Sadece … piyasada parasal rekabeti izleyecek ve genel parasal kuralları oluşturacak
bir kamu regülasyon kurumuna ihtiyaç vardır.
Para diğer mallardan temelde farklı değildir. Bireyler istedikleri parayı özgürce
seçmekte serbest olmalıdırlar. Aynı şekilde, özel bankalar ve firmalar istedikleri standartta
parayı arz edebilmelidirler.
Özel bankacılık sisteminde para arz eden bankalar arasında rekabet olacağından,
bankalar paranın istikrarlı olmasına azami gayret göstereceklerdir. Bu sistemde paranın
miktarının artırılmasının paranın istikrarını bozacağını bilen bankalar, paranın miktarındaki
artışı sınırlı tutacaklardır. Bu şekilde otomatik olarak parasal disiplin tesis edilmiş olacak, bu
da parasal istikrarı beraberinde getirecektir.
Özel bankacılık sisteminde “kötü para iyi parayı kovar” şeklinde adlandırılan Gresham
Kanunu değil, “iyi para, kötü parayı kovar” şeklinde ifade edilebilecek Hayek Kanunu geçerli
olacaktır. Bireyler, piyasada en istikrarlı paraları talep edeceğinden, sonuçta iyi paralar
tedavülde kalacak, kötü paralar ise talep edilmeyeceğinden tedavülden kendiliğinden
kalkacaktır.
Konuyu ilk tespit edenlerden birisinin Gresham’dan önce ünlü astronomi bilgini
Copernicus olduğu söylenmektedir. Polonya kralı Sigismund I, Copernicus’u para sorunlarını
incelemekle görevlendirmiştir. Copernicus, para konusunda bir kitap yazarak, sikke ayarı
bozulunca halkın iyi parayı gömülediğini ve kötü parayı sürmeye çalıştığını anlatmıştır. Yani
halk, sikke ayarı düşük olan paranın ellerinde kalmaması için bu paraları süratle dolaşıma
sürmüşler, sikke ayarı yüksek olan değerli madenleri ise gömülemiştir. Bu olay neticesinde
kimin tarafından söylendiği çok açık olarak bilinmeyen ancak genellikle Gresham’a mal
edilen “kötü para iyi parayı kovar” sözü para tarihine geçmiştir. Tekrar belirtelim ki, bu
durum madeni para standartlarının baskısıyla sikke ayarı bozulunca, halk eski sikkeleri
saklamaya ve ayarı bozuk olan sikkeleri piyasaya sürmeye çalışmıştır.
Hayek, savunduğu özel para sisteminin uygulanması halinde halkın en istikrarlı parayı
talep edeceğini, dolayısıyla istikrarsız paraların (kötü paraların) kendiliğinden tedavül dışı
kalacağını belirtmektedir.
Özel para sisteminin iyi işlemesi için halkın sisteme en başta güvenin olması gerekir.
Bunun için başlangıçta sistemin işleyişi ile ilgili kuralların iyi oluşturulması ve devletin bu
alanda önemli bir görev üstlenmesi gerekir.
Sistemin günümüzde uygulanması için üç aşamalı bir plan yürürlüğe konulmalıdır. İlk
olarak, Merkez Bankası kaldırılmalı, ikinci olarak bankacılık sektörü üzerindeki müdahaleler
kaldırılarak, bankalar ve finansal kurumların işleyişi tamamen serbestleştirilmeli, son olarak
da uygun bir para standardı oluşturulmalıdır. Hayek, sistemin işleyişine ilişkin pratik önerisini
şu sözleriyle açıklamaktadır:
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“Ortak pazar ülkeleri, tercihen Avrupa’nın tarafsız ülkeleri (ve muhtemelen daha sonra
da Kuzey Amerika ülkeleri) resmî bir anlaşma ile birbirlerinin paralarının kendi ülkelerinde
serbestçe dolaşımını ve kendi ülkelerinde yasal olarak kurulmuş bulunan bankaların serbestçe
faaliyette bulunmasına herhangi bir engel ve sınırlama getirmeyeceklerini taahhüt
etmelidirler. Bu öneri çerçevesinde, ilk etapta döviz kontrollerine ve paranın serbestçe
dolaşımı üzerindeki müdahalelere son verilmelidir. Bununla birlikte, bireylerin ve kurumların
istedikleri parayı seçmekte tamamen özgür olmaları gereklidir.”
Kaynak: Coşkun Can Aktan – Utku Utkulu – Selahattin Togay, 1998, Nasıl Bir Para
Sistemi? Parasal Disiplin ve Parasal İstikrar İçin Alternatif Öneriler, sf. 208-209.
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Bölüm Soruları
1)
hangisidir?

Paranın devlet tekelinden çıkarılmasını savunan ünlü iktisatçı aşağıdakilerden

a)

Friedman

b)

Keynes

c)

Ricardo

d)

Lorenz

e)

Hayek

2)
Kamu kesimindeki aktörlerin de “kişisel çıkar” doğrultusunda hareket
ettiklerini iddia eden ekol hangisidir?
a)

Keynesyen ekol

b)

Monetarist ekol

c)

Kamusal tercihler ekolü

d)

Klasik ekol

e)

Neoklasik ekol

3)
Döviz karşılığında sabit bir kur üzerinden para basma yetkisi yetkisine sahip
olan para otoritesi nasıl adlandırılır?
a)

Merkez bankası

b)

Emisyon bankası

c)

Kamu bankası

d)

Para kurulu

e)

Yatırım bankası

4)

Altın paranın itibari paranın yerine kullanılması fikri nasıl adlandırılmaktadır?

a)

Para kurulu

b)

Altın standardına dönüş

c)

Dünya parası
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d)

Bancor

e)

Parasal anayasa

5)
Dünya merkez bankası kurulmasının gerektiğini iddia eden iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tinbergen

b)

Friedman

c)

Smith

d)

Say

e)

Gresham

6)
Piyasada altın para ve temsili para olarak kağıt paranın birlikte dolaşımda
olduğu ve altına konvertibilitenin kabul edildiği sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Para kurulu

b.

Altın standardına dönüş

c.

Dünya parası

d.

Altın sikke standardı

e.

Parasal anayasa

7)
Dolaşımda kağıt paranın olduğu, altının ise uluslararası ödemelerde
kullanılmasının öngörüldüğü sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Para kurulu

b)

Altın külçe standardı

c)

Dünya parası

d)

Altın sikke standardı

e)

Parasal anayasa

8)
Dolaşımdaki kağıt paranın değerinin altına bağlı olması kabul edildiği ancak
altına konvertibilitenin mümkün olmadığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Altın külçe standardı

b.

Dünya parası
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c.

Altın sikke standardı

d.

Parasal anayasa

e.

Altın kambiyo standardı

9)
hangisidir?

Anayasaların para alanına dair kurallar içermesini öneren ekol aşağıdakilerden

a)

Keynesyen ekol

b)

Monetarist ekol

c)

Kamusal tercihler ekolü

d)

Klasik ekol

e)

Neoklasik ekol

10)
Kamusal
hedeflemektedirler?

tercihler

ekolüne

a)

Fayda maksimizasyonu

b)

Oy maksimizasyonu

c)

Ödenek maksimizasyonu

d)

Kar maksimizasyonu

e)

Bütçe maksimizasyonu

göre

seçmenler

aşağıdakilerden

hangisini

Cevaplar
1) E

2) C

3) D

4) B

5) A

6) D

7) B

8) E

9) C

10) A
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10. PARA TALEBİ TEORİLERİ: KLASİK VE KEYNESYEN
GELENEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Klasik miktar kuramı



Keynes’in eleştirileri



Keynes’in likidite tercihi yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Para ve fiyat hareketleri arasında nasıl ilişki kurulabilir?

2)

Miktar kuramı nasıl bir iktisadi ilişkiyi açıklamaktadır?

3)

Keynes’in para talebi modeli nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Para ve fiyat hareketleri

Para ve fiyat hareketleri
araındaki etkileşimi
kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Miktar kuramı

Miktar kuramının ortaya
koyduğu etkileşimi
kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Likidite tercihi yaklaşımı

Likidite tercihi yaklaşımını
öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Miktar kuramı



Keynes



Likidite tercihi
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Giriş
Tarih boyunca ekonomik ilişkilere dair tartışmaların belki de en önemlilerinden biri
para hareketleri ile fiyat hareketleri arasındaki ilişkidir. Miktar kuramıyla iktisat teorisinde bu
ilişkiye dair net bir yaklaşım ortaya konulmuştur. Parasal genişlemelerin fiyat hareketlerine
yönelik etkileri günümüzde de yapılan para politikaları tartışmalarına da yansımaktadır.
1929 krizi ertesinde yaşanan parasal-finansal sıkıntıların analizi çerçevesinde
Keynes’in ortaya koyduğu likidite tercihi yaklaşımı dikkat çekmektedir.
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10.1. Para Talebi Teorileri
Para talebi ekonomik birimlerin cüzdanlarında, kasalarında ve vadesiz mevduat
hesaplarında nakit olarak bulundurmak istedikleri para miktarıdır.
Para talebi teorisi mikro düzeyde kişilerin, makro düzeyde ise ekonominin, niçin ve ne
miktar para tutmayı arzuladıklarını araştırmakta ve elde tutulan para miktarındaki
değişikliklerin ekonomik etkilerini incelemektedir. Odak noktası reel olarak tutulan para
miktarıdır.
Reel para miktarı ise para miktarının satın alma gücü olarak ifadesidir ve para
miktarının fiyatlar genel seviyesine bölünmesi (M / P) biçiminde tanımlanır.
Para talebi çerçevesinde tartışılan önemli tanımlar ise aktif ve pasif para talebi
tanımlarıdır:
-

Aktif para talebi, mal ve hizmet mübadelelerini yapmak için yapılan taleptir.

Pasif (Atıl) para talebi; mali mübadeleleri, yani tahvil ve senetlerin el
değiştirmesini sağlamak için yapılan taleptir.
Bu noktada bir diğer önemli tartışma konusu da aktif para hacminin belirlenmesidir.
Eğer bir yıllık dönem içinde, tüm gelir ödemeleri yılın tamamı için bir defada ödenir ve her
türlü ürün alımı bir seferde yapılır ise düşünecek olursak, nominal millî gelir (Y), halkın
ihtiyacı olan aktif para miktarına (M) eşit olacaktır:
(Y = M)
Oysa uygulamada ödeme dönemleri bir yıldan çok kısadır. Ayrıca, gelir türüne ve
satın alma şekline göre değişmektedir. Burada, paranın el değiştirme hızı (tedavül) ile
tamamen aynı anlama gelmeyen dönüşme sürati alınacaktır.
Dönüşme sürati paranın gelire dönüşme süratidir. Başka bir ifadeyle, ortalama ödeme
dönemi ile analiz için alınan dönem arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Örneğin, gelir yılda iki
defa kazanılıp iki defada harcanır ise Y = M x 2 olur.
Parasal stokların gelire dönüşme hızı “V” olarak tanımlanacak olursa; mübadele için
para talebi şu şekilde yazılabilir:
Y=MxV

veya

M=Y/V

Diğer taraftan, daha geniş bir perspektiften bakılacak olursa ekonomide mübadeleyi
sağlayacak para gereksinimi şu unsurlara bağlı olacaktır:
-

Cari fiyatlarla nominal millî gelir,
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-

Parasal stokların gelire dönüşme sıklığı,

-

Gelirin ödeme zamanları,

-

Reel üretim miktarı

Dolayısıyla piyasada gerçekleştirilecek mübadeleler için (işlem amacı ile) para talebi
M nominal gelirin (Y) fonksiyonu olarak kabul edilebilir. Bu kapsamda, reel ulusal gelir
(ulusal üretim miktarı) perspektifinden de yaklaşmak mümkündür:
M = f (Y)
ise
M = f (P . y)

10.2. Miktar Kuramı
Miktar kuramı para talebi teorilerinin en eskisi olarak değerlendirilebilecek olan ve
Klasik iktisatçılar tarafından geliştirilen bir yaklaşımdır.
Klasik miktar kuramı olarak da adlandırılan söz konusu yaklaşım çerçevesinde para ile
fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkileri incelenmektedir. Daha da somut bir biçimde ifade
etmek gerekirse, paranın miktarındaki artışlar ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiyi ele
alınmaktadır.
Klasik iktisat ekolüne göre ekonomik ilişkilere bakış açısında para olgusuna dair
önemli varsayımlar mevcuttur:
-

Para ancak mal ve hizmetlerin mübadelesinde bir araçtır.

-

Paranın ekonomideki rolü çok azdır.

Reel kesim parasal kesim birbirinden kopuktur. Diğer bir teknik ifadeyle klasik
dikotomi varsayımı geçerlidir.
-

Para reel değişkenleri etkilemez.

Para reeli örten bir örtüdür. Bunu açıklayan mekanizma burada ele alınan
Klasik Miktar Teorisidir.
Para nötr’dür, dolayısıyla para yanılsaması yoktur. Bunun anlamı, ekonomik
birimler kararlarını verirken nominal değil, reel değişkenleri esas almalarıdır.
-

Piyasa mekanizmasına devlet müdahale etmemelidir.
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Klasik İktisatçılara göre, ekonomide Say Yasası geçerlidir. Fiyatlar esnek ve
ekonomi sürekli olarak tam istihdamda olduğuna göre reel millî gelirin (y) sabit varsayılması
söz konusudur.
Klasik miktar kuramı olarak bilinen yaklaşım özellikle ABD’li ünlü iktisatçı Irving
Fisher’in formülasyonuyla bilinmektedir. Bu ünlü formülün bir diğer adı da “Fisher Tipi
Mübadele Özdeşliği”dir ve şu şekilde gösterilmektedir:
MxV=PxT
M = Ekonomideki para miktarı
P = Fiyatlar genel düzeyi
V = Paranın dolanım hızı
T = Üretim Hacmi, bir dönem içerisinde ticarete konu olan tüm malların miktarı
Denklemde yer alan paranın dolanım hızı (V) bir birim paranın yılda ortalama olarak
kaç kere el değiştirdiğini, ekonomideki para miktarının el değiştirme sayısını göstermektedir.
Klasik gelenekte toplumdaki ödeme alışkanlıkları değişmediği sürece paranın dolanım
hızı da değişmez (sabit) varsayılmaktadır.
Başka bir biçimde ifade etmek gerekirse klasik gelenekte paranın dolanım hızı dışsal
bir değişken olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla, paranın dolanım hızı iktisadi ilişkilerde
yaşanan değişimlerden veya iktisat politikalarından etkilenerek değişebilecek bir değişken
olarak görülmemektedir.
Özdeşlikte kendine yer bulan T ise üretim hacmidir. Ekonomide kullanılabilecek tüm
kaynakların mevcut teknoloji çerçevesinde istihdam edilmesi çerçevesinde ulaşılan üretim
düzeyidir.
T, kısa dönemde çalışma arzusu, cari teknolojik düzey ve kaynak donanımının
değişmeyeceği varsayımından hareketle sabit kabul edilir.
Özdeşliği bu hâliyle yorumlamak gerekirse, denklemin sağ tarafında yer alan P x T
ifadesi belirli bir dönemde bir ekonomide gerçekleştirilen toplam parasal işlem hacmini
vermektedir. Denklemin sol tarafında yer alan M x V ifadesi ise söz konusu parasal işlem
hacmini gerçekleştirmek için gereken para miktarı ile bu miktarın belirli bir dönemde kaç defa
el değiştireceğini göstermektedir.
Denklemin sağ tarafından başlayarak açıklamak gerekirse; P . T ifadesi ekonomide
üretilen malların parasal değerlerini göstermektedir. Başka bir ifadeyle, ekonominin
gerçekleştireceği toplam işlem hacmini yansıtmaktadır. Bu işlemler için mübadele işlevini
sağlayan parayı kullanmak gerekecektir. Ancak, tüm işlemleri tek bir seferde
gerçekleştirmediğimiz gerçeği hatırda tutulmalıdır. Yani para elden ele dolaşmakta, yıl içinde
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belki defalarca işlem yapılmasını sağlamaktadır. Bu çerçevede denkleme eklenen V veya
dolanım hızı karşımıza çıkmaktadır. Dolanım hızı paranın kaç defa el değiştirdiğini
göstermektedir. M ile gösterdiğimiz para miktarını dolanım hızı ile çarptığımızda denklemin
sağ tarafına denk bir işlem tutarına ulaşılacaktır.
Diğer taraftan, Fisher tipi mübadele özdeşliği denklemde yer alan V ile T değişkenleri
sabit kabul edilerek çözümlemenin bir sonraki aşamasına geçilmektedir.
“V ve T’nin sabit kabul edilmesi ile birlikte, anlamı sınırlı kabul edilebilecek olan
mübadele özdeşliği, gerçek bir teorik içerik kazanmaktadır.
M x Vsabit = P x Tsabit
Sabit olan değişkenler değişemeyeceğine göre, fonksiyonel ilişki diğer değişkenler
arasında olacaktır. Söz konusu denklemi değişim çerçevesinde ele alırsak:
M artarsa P artar
veya
M azalırsa P azalır
Dolayısıyla, tarihin uzun bir döneminde araştırılmış olan para ve fiyat hareketleri
arasındaki ilişkiye dair bir özdeşlik elde edilmiş olacaktır.
Fisher tipi mübadele eşitliğini, denge hâlindeki bir ekonomide, para arzının (Ms) para
talebine (Md) eşit olduğu gerçeğinden hareketle şu şekilde de yazabiliriz;
Ms = Md
ise
Md = (1 / V) . P . T
Buna göre, nominal para miktarı fiyatlar genel düzeyi ve işlem hacminin reel düzeyi,
yani Ulusal gelir tarafından belirlenir. Fiyatlar ya da satın alınmak istenen mal miktarı arttığı
zaman, para talebi de artacaktır. Ekonomi tam istihdamda ve paranın dolanım hızı sabit
olduğu için, “para miktarındaki değişmeler doğrudan doğruya ve aynı oranda fiyatlar genel
düzeyini etkileyecektir.”
İktisat politikası, daha doğrusu para politikası perspektifinden bakıldığında, söz
konusu yaklaşım para otoritesinin (Merkez Bankası) para basarak sadece enflasyon
yaratabileceğini (veya tam tersi), ancak reel üretimi, reel millî geliri arttıramayacağını,
işsizliği düşüremeyeceğini öngörmektedir. Dolayısıyla, genel anlamda iktisat politikalarında
olduğu gibi, para politikaları konusunda da devlet müdahaleciliği savunulmamaktadır.
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10.3. Cambridge Tipi Miktar Kuramı
Cambridge Tipi Miktar Teorisi temel Fisher tipi denklemle aynı perspektifi taşımakla
beraber, denklemi farklı bir biçimde yorumlama yoluna girmektedir. Buna göre Cambridge
denklemi şu şekildedir:
M=k.P.y
M para arzını, P fiyatları, y reel millî geliri ve k da Cambridge sabitini ifade
etmektedir. Denklemde yapılan değişiklikler ise şu şekildedir: Fisher tipi denklemde yer alan
T yerine iktisadi kapsamı daha doyurucu olan y (millî gelir) kavramı kullanılmıştır. Ayrıca
miktar kuramı denkleminde yer alan V denklemin sağ tarafına alınmıştır. 1 / V şeklinde
yazmak yerine de k sabiti kullanılmıştır. Dolayısıyla k sabiti denklemi de aşağıdaki
biçimdedir:
k=1/V
Burada Cambridge sabiti veya k sabiti olarak adlandırılan sabit ile iktisadi aktörler
tarafından paranın elde tutulma davranışları gösterilmeye çalışılmıştır. Başka bir ifadeyle, k
paranın dolanım hızının tersidir. Fisher tipi miktar kuramı denklemi makro nitelikli iken,
Cambridge denklemi para talep eden iktisadi aktörün davranışına odaklanmaktadır.
Dolayısıyla para olgusunu mikro iktisadi çerçeveye taşımaya çalıştığı irdelenmelidir.
Cambridge denklemi, Fisher’den farklı olarak mikro içerikli bir sorunu çıkış noktası
olarak alır. Bireylerin tutmak istedikleri, arzuladıkları para miktarını araştırır.
Bu yaklaşımda temel ilgi, veri fiyatlar genel düzeyinde (P), belirli bir ticaret hacminin
gerçekleşebilmesi için, ekonomideki para miktarının hangi düzeyde olması gerektiğinin
bulunmasıdır. Başka bir ifadeyle, elde tutulması zorunlu olan para miktarını verir.

10.4. A. C. Pigou Tarafından Getirilen Yorum
Neoklasik iktisadın önemli isimlerinden A. C. Pigou Fisher tipi denkleme farklı bir
yorum getirmiştir. Pigou’nun bu yorumu yaparken hareket noktası paranın sadece mübadele
aracı olmaması, aynı zamanda değer saklama işlevine de sahip olmasıdır. Buna göre iktisadi
aktörler, para taleplerini sadece gelirlerine bakarak değil, servetlerini dikkate alarak
gerçekleştireceklerdir.
Bu kapsamda Pigou’nun yorumuyla miktar denklemi şu formül ile gösterilebilecektir:
MxV=Pxw
Buradaki w değişkeni iktisadi aktörlerin servetini ifade etmektedir.
Pigou’nun bu yorum çerçevesinde, parasal ve finansal alanda yaşanan önemli
değişimleri teorik tartışma düzlemine taşımaya çalıştığı vurgulanmalıdır. Çünkü klasik
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denklem paranın işlevlerinden sadece birini dikkate alarak daha dar kapsamda bir çözümleme
yapmaya yönelmektedir.
Pigou’nun bu denklem çerçevesinde ortaya koyduğu bir diğer analiz de literatürde
“Pigou etkisi” olarak adlandırılan kavramdır. 1929 krizinde görülen deflasyonist süreci
dikkate alarak Pigou piyasa mekanizmasının etkinliğini vurgulamaya çalışmaktadır. Buna
göre, fiyatlar genel seviyesinde düşüşler yaşandığında, iktisadi aktörler satın alma gücü artan
parasal varlıklarını harcamalara dönüştüreceklerdir. Bu da ekonomide görülen talep (harcama)
yetersizliğini giderecek bir mekanizmasının oluşmasını sağlayacaktır.
Bu görüş aracılığıyla Pigou’nun piyasa mekanizmasının işleyişine duyduğu güveni
sürdürdüğünü ve piyasaya (parasal alana) müdahalenin gereksiz olduğunu vurguladığını
görmekteyiz.

10.5. Keynes ve Likidite Tercihi Teorisi
John M. Keynes, makroekonomik analize yaptığı katkılarla bilinmekle beraber, tabii ki
bu katkılardan ayrı düşünülemeyecek biçimde parasal analizlere de katkısı büyük olmuştur.
Esas itibarıyla, Keynes’in katkılarının 1929 Büyük Buhranının etkisi altında olduğunu
tekrar vurgulamak gerekmektedir. Tarihte görülen krizlerin en büyüğü olarak kabul edilen bu
kriz bir deflasyonist krizdir. Klasik ekolün iddialarının aksine arz fazlası, kitlesel işsizlik,
inelastik fiyatlar oluşmuştur. Gelişmeler, kapitalist sistemin ve serbest piyasa ekonomisinin
sorgulanmasına yol açmıştır. Bu sorgulamadan yerleşik iktisat düşüncesinin (dönem itibarıyla
Neoklasik iktisat) muaf olduğunu düşünmek de yanlış olacaktır.
Keynes Genel Teori kitabı ile klasiklerin para talebi konusundaki görüşlerini çürütmüş
ve faiz oranlarının önemini öne çıkartan bir para talebi yaklaşımı geliştirmiş. Keynes’in söz
konusu yaklaşımı Likidite Tercihi Teorisi olarak isimlendirilir.
Keynes’in para talebi teorisine yaptığı en önemli katkı, Spekülasyon motifiyle para
talebi kavramını geliştirmesidir. Dolayısıyla Keynes, parayı ekonomik analize sokâr ve
paranın yansızlığını reddeder. Parasal değişmelerin reel değişkenleri etkilediğini gösteren yeni
bir para teorisi ortaya atmıştır. Ayrıca, ekonomiyi tam istihdam dengesine yöneltebilmek için
devletin ekonomiye müdahalesini öngörür.
Keynes’in para yaklaşımının temel unsurları şu noktalarda özetlenebilir:
Modern parasal sistemleri içeren piyasa ekonomilerinin, periyodik krizlerle
karşılaşabileceğini ortaya atmış ve bu krizlerin önlenerek ekonomik istikrarın sağlanabilmesi
için devletin ekonomiye müdahalesinin gerekli olduğunu gösteren ekonomi politikaları
önermiştir.
Para talebi ulusal gelir yanında faiz oranıyla da etkilenir, sabit bir dolanım hızı
söz konusu değildir.
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-

Eksik istihdam şartları altında Klasik Miktar Teorisi geçerli değildir.

Faiz oranları (i) düşük iken para talebi (Md artar), yüksek iken tahvil
alınmasını (Md azalır) öngörmektedir.
-

Keynes, para talebi yerine likidite tercihi kavramını kullanmıştır.

Keynes’e göre; faiz tasarruf etmenin değil, “faiz likiditeden (elde para
tutmaktan) vazgeçmenin bedelidir”
Keynes, para ve tahvilden oluşan sınırlı opsiyonlu (ya para ya tahvil tutar
birimler) bir portföyden hareket eder.
Keynes, Konsol adlı bir tahvilden hareketle analizini başlatır; bunun üzerinde
nominal değeri ve ifa tarihinde ödenecek sabit getiri oranı belirtilmiştir.
Piyasada eskiye oranla daha yüksek faiz veren tahviller çıktığında, eski tahvil
sahipleri sermaye kaybına uğrayacak, yani tasarruflarını tahvile yönlendirenlerin tasarrufları
erir.
Keynes’e göre ekonomik birimler üç motif çerçevesinde para talep ederler:
-

Mübadele (İşlem) motifi,

-

İhtiyat motifi,

-

Spekülasyon motifi.

İşlem ve ihtiyat motifiyle para talebi gelirin fonksiyonu iken, spekülatif para talebi faiz
oranı ile ters yönlü bir ilişki içerisindedir. Yeterince düşük bir faiz oranında para talebinin faiz
esnekliği sonsuz olabilmektedir (likidite tuzağı).
Daha önce vurgulandığı üzere Keynes, para ve tahvilden oluşan basit bir portföyden
hareket eder. Bireyler finansal servetlerini ya tümüyle para şeklinde ya da mübadele
gereksinimi dışında tümüyle tahvil şeklinde tutmaktadır.
Spekülasyon motifi iktisadi aktörün tasarrufunu öncelikle nakit (likidite) olarak elinde
bulundurduğunu kabul etmektedir. İktisadi aktör bu likiditeyi sermaye piyasalarına, diğer bir
deyişle faiz geliri elde edebileceği araçların (örneğin tahvil veya bono) el değiştirdiği
piyasalara götürme kararı verecektir. Burada karar değişkeni ise faiz oranıdır. İktisadi aktör
eğer elde edebileceği faiz oranını yetersiz buluyorsa likiditesini korur. Tam tersine faiz
oranını yeterli bulur ise, likiditesini elden çıkarır ve sermaye piyasası aracını (Tahvili) satın
alır. Görüldüğü üzere, iktisadi aktörün likidite tercihinin faize duyarlılığı negatif yöndedir.
Keynes daha sonra Cambridge denklemine Likidite boyutunu eklemiştir. Likidite
boyutu esasen bireyin nakit tutma isteğinin denkleme eklenebilmesini sağlamıştır. Keynes,
söz konusu nakit tutma isteğini spekülatif para talebi olarak adlandırmaktadır. Klasik162

neoklasik geleneğin işlem ve ihtiyat amaçlı para talebi motiflerine eklenen üçüncü bir motif
olmuştur. İşlem amaçlı para talebi bilindiği gibi para aracılığıyla mal ve hizmetlere
ulaşabilmemizin ifadesidir. İhtiyat güdüsü de olası risklere veya acil durumlara karşı bir
koruma fonksiyonunu üstlenen para talebi davranışıdır ve hemen işlem amacıyla paranın
kullanımına dönüşebilecek bir davranıştır.
Spekülatif amaçlı para talebi ise bireyin parasal gelirinden tasarruf ettiği tutarları
öncelikle nakit olarak elinde tutmasına odaklanır. Rasyonel bir davranışla birey bu nakdini
ilave bir gelir yaratacak biçimde sermaye piyasası araçlarına tahsis edebilir. Başka bir deyişle
tahvil alabilir. Ancak, tahvil alırken de önemli bir diğer değişkene, tahvil getirisini
belirleyecek olan faiz oranına bakacaktır. Düşük faizleri cazip bulmadığında nakitte
bekleyecek, cazip bir yüksek faiz ile tahvil alabilirse nakdini elinden çıkaracaktır. Keynesyen
literatürde söz konusu davranış Likidite Tercihi Yaklaşımı olarak adlandırılmaktadır.
Aşağıdaki denklem aracılığıyla ifade edilmektedir:
M = k . P . y + L (r)
Keynes’in katkısıyla iktisadi aktörlerin para talepleri iki farklı başlıkta ele
alınabilmektedir:
-

Aktif ankes

-

Atıl (Pasif) ankes

Aktif ankes iktisadi aktörlerin işlem ve ihtiyat motifleriyle elde bulundurmak
istedikleri para talebidir. Buna göre, piyasa işlemleri için iktisadi aktörler mutlaka bir miktar
para talep ederler ve bu tutarlar ile sermaye piyasalarına giderek faiz geliri elde etmekten
vazgeçmiş olurlar. Başka bir ifadeyle, aktif ankes’in faizde duyarlılığı sıfırdır.
Buna karşılık atıl ankes, iktisadi aktörlerin sermaye piyasası işlemlerinde kullanmak
için talep ettikleri spekülasyon motifiyle para talebidir. İktisadi aktörler, bu tutarları işlem
amaçla olarak kullanmaktan bir süre için vazgeçmişler, daha farklı bir ifadeyle tasarruf
etmişlerdir. Söz konusu tasarruflar nakit olarak elde tutulurlar. Daha sonra faiz geliri elde
etmek üzere sermaye piyasasına getirilirler. Bu kapsamda, spekülasyon motifiyle para
talebinin faize esnekliği söz konusudur. İktisadi aktörler açısından düşük faiz oranı cazip
değildir ve dolayısıyla sermaye piyasası işlemi yapılarak tahvil vb. satın alınmaz. Buna
karşılık, faiz oranları yükseldiğinde tahvil alınacak ve para tutulmayacaktır. Bu çerçevede, atıl
ankesin (spekülatif para talebinin) faiz esnekliği negatiftir.
Buna karşılık para piyasasının diğer aktörü para otoritesinin (Merkez Bankasının) faiz
oranına duyarlılığı yoktur. Daha farklı bir ifadeyle Merkez Bankası faiz oranından
etkilenmeden para arzını artırabilir veya azaltabilir. Bu durumda da para arzının (Ms) faiz
esnekliğinin sıfır olduğunu ve dikey eksene paralel bir doğru olarak çizildiğini vurgulamak
gerekmektedir.
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Grafik: Parasal Faiz Teorisinde Faizin Oluşumu

Grafik: Likidite Tercihi Yaklaşımında Faizin Değişimi

Dolayısıyla Merkez Bankası faiz oranından etkilenmeyen tam tersine faiz oranını
belirleyen bir konuma yerleşmiştir. Para miktarını belirleyen Merkez Bankası bu gücünü para
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arzının artışı veya azalışı yönünde kullanarak faiz oranını yönlendirmektedir. Müdahale ilkesi
olarak da adlandırılan bu rejim günümüz para ve faiz politikaları tartışmalarının ana
konularından biridir.
Para otoritesinin para arzını sürekli artırmasının sonucunda faiz oranı taban bir
seviyeye kadar düşecektir. Faizin düştüğü bu taban seviye literatürde doğal faiz oranı olarak
adlandırılmaktadır. Ancak böyle bir durumda para otoritesinin uyguladığı para politikasının
etkinliği de ortadan kalkacaktır. Merkez Bankasının para politikasının içine düştüğü bu
duruma literatürde “likidite tuzağı” olarak adlandırılmaktadır. Merkez Bankası likidite
tuzağına düşmeden önce para arzını değiştirmekle faiz oranını etkileyebilmektedir. Ancak
likidite tuzağı koşullarında Merkez Bankası bu gücünü yitirmekte ve iktisadi aktörler Merkez
Bankasının piyasaya sürdüğü ilave para arzını likit olarak ellerinde tutacaklardır. Bunun temel
nedeni de faiz oranının düştüğü seviyeden hiçbir iktisadi aktörün sermaye piyasası araçlarının
getirilerini yeterli bulmamasıdır.
Grafik: Likidite Tuzağı

10.6. Para Talebinin Envanter Teorisi
Keynes’in yukarıda ele alınan yaklaşımında sınırlı bir opsiyon olanağı kabul
edilmektedir. Buna göre, iktisadi aktörler atıl ankesleriyle sadece para tutarlar veya sadece
tahvil satın alırlar. Buna karşılık, zaman içinde bazı iktisatçılar finansallaşma sürecinde bu
tarz bir varsayımın fazlasıyla kısıtlayıcı olduğunu kabul ederek farklı yaklaşımlara
yönelmişlerdir.
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Bu kapsamda dikkat çeken bir yaklaşım W. Baumol’ün envanter yaklaşımıdır.
Baumol, iktisadi aktörlerin aktif ankesleriyle de faiz kazandıracak finansal enstrümanlar
alabileceklerini kabul etmektedir. Özellikle gelişen finansal aracılar ve enstrümanlar iktisadi
aktörlere bu olanakları sunmaktadır. Örnek vermek gerekirse aylık ücreti bankaya yatırılan bir
çalışan bu ücretin tamamını nakit olarak çekmek yerine bir kısmıyla yatırım fonu
alabilmektedir.
Bu yaklaşım çerçevesinde hem aktif ankes veya işlem amaçlı para talebinin hem de
atıl ankes veya spekülatif amaçlı para talebinin faize duyarlı olduğu kabul edilmektedir.

10.7. Meraklısı İçin Ek Okuma
Fisher’in çalışması daha başlangıcından itibaren aşırı derecede makroydu. Sermaye ve
faiz üzerine olan birinci kitabı 1906-07’de yayımlandı; burada sermaye, ekonomik yapı
değiştiğinde ve faiz oranları yükselip düştüğünde kolaylıkla manipüle edilebilecek ve başka
yerlere aktarılabilecek geniş bir fon yığını olarak ele alınıyordu. “Sermaye bir fondur, gelir ise
bir akım” diye yazıyordu. Böylece, Fisher’e göre sermaye, her tür sermaye yer değiştirmesi
veya krize ekonominin hızla uyum sağlamasını temin edecek kadar akışkandı. James Bates
Clark ile (ve daha sonra Frank Knight ile) aynı görüşe sahipti: sermaye, çok fazla yer
değiştirmeye konu olmaksızın, en verimli kullanımına etkin biçimde kaydırılabilecek
homojen bir fondu. Sermaye baraj gölü gibiydi, gölde su hızla uygun dengeyi buldu.
Bu görüş Eugen Böhm-Bawerk ve Avusturyalılarla kesin bir zıtlık içindeydi. Çünkü
onlara göre, sermaye heterojendi ve akışkanlığı da oldukça azdı. Avusturyalılara göre, para
formunda ve yatırım fonları formundaki sermaye homojendir ve oldukça akışkandır; ancak
binalara, teçhizata ve makinaya yatırılan sermaye heterojendir ve akışkan değildir.
Avusturyalılar sermaye yatırımı ve sermaye malları arasında büyük bir ayrım olduğunu
düşünüyorlardı.
Yirminci yüzyılın başında, sermayenin niteliğinin ne olduğu, başlı başına bir tartışma
konusuydu, çünkü iktisatçılar ekonominin bir depresyonda ne kadar hızlı uyum sağlayacağını
ve ne kadar hızlı kurtulacağını bilmek istiyorlardı. Eğer sermaye homojense ve oldukça
akışkan ise, o zaman uyum süreci çok zaman almayacak ve ekonomi kısa sürede kendi
ayakları üstünde durabilecekti. Fakat eğer sermaye heterojense ve kolaylıkla diğer
kullanımlara kaydırılamıyorsa, o zaman uyum süreci çok daha fazla zaman alacak;
depresyondan kurtulmak da bir ülke için yıllar alabilecektir.
Fisher, iyimser görüşü kabul ediyordu sermaye heterojenliği ve akışkansızlığı önemli
sorunlar değildi ve büyük bir depresyona yol açması da olası değildi. Bu görüş, Fisher’in
saldırıya en açık zayıf yönüne dönüşecekti.
Irving Fisher’in en büyük katkısı yeni kitabında ortaya çıktı, Paranın Satın Alma
Gücü. Fisher’i mesleğin zirvesine taşıyan bu kitaptı. 1911’de Macmillan tarafından
yayımlandı. Zamanla Japonca, Almanca, Rusça, Fransızcaya çevrildi; bölümleri para ve
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bankacılıkla ilgili derlemelerde yeniden basıldı. Bu kitabında Fisher, kendisinin parasal
modeli olan “paranın miktar teorisi” için matematiksel bir formül sunuyordu.
Paranın miktar teorisinin ana teması şuydu: Enflasyona (fiyatlardaki genel yükseliş)
esas olarak para ve kredideki genişleme yol açar ve genel fiyat düzeyindeki değişmeler ile
para arzındaki değişmeler arasında doğrudan bir korelasyon vardır. Eğer para arzı iki katına
çıkarsa, fiyatlar da aşağı yukarı ikiye katlanacaktır.
Birçok iktisatçı bu parasal teoriyi Fisher’den daha önceye, David Hume ve John Stuart
Mill’e kadar bile götürür. 1752’de David Hume, vatandaşlarını uyarıyordu, “Fakat… [para
miktarında] artış işgücünün ve malların fiyatında yükselişten başka bir etkiye sahip değildir”.
1884’te Mill şu sonuca varıyordu, “Devlet parası ihraçları, sürekli olmasa da, fiyatları
yükseltecektir”.
Kaynak: Mark Skousen, 2007, İktisadi Düşünce Tarihi: Modern İktisadın İnşası, sf.
316-317.
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Bölüm Soruları
1)

Klasik miktar kuramı denklemi nasıl formüle edilmektedir?

a)

MxV=P

b)

MxV=PxT

c)

M=PxT

d)

M=P

e)

V=T

2)

Cambridge denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

M=k.y

b)

MxV=PxT

c)

M.k=P.y

d)

M=P.y

e)

M=k.P.y

3)

Keynes’in para talebi motiflerine kattığı görüş nasıl adlandırılmaktadır?

a)

Gelir motifi

b)

Harcama motifi

c)

İhtiyat motifi

d)

Spekülasyon motifi

e)

İşlem motifi

4)
Para otoritesinin genişlemeci para politikası sonucunda para politikasının
etkinliğini ortadan kaldırması nasıl adlandırılır?
a)

Likidite Tercihi

b)

Deflasyonist Açık

c)

Likidite Tuzağı

d)

Say Yasası
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e)

Gresham Yasası

5)
İktisadi aktörlerin sermaye piyasası işlemlerinde kullanmak için talep ettikleri
spekülasyon motifiyle para talebi nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Atıl ankes

b)

Aktif ankes

c)

İhtiyat motifi

d)

Harcama motifi

e)

Likidite Tuzağı

6)
Bir birim paranın yılda ortalama olarak kaç kere el değiştirdiğini gösteren
katsayı nasıl adlandırılmaktadır?
a)

k sabiti

b)

Spekülasyon

c)

Likidite

d)

Harcama motifi

e)

Dolaşım hızı

7)

Klasik miktar kuramına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)

M artarsa P artar

b)

M azalırsa P artar

c)

M azalırsa P değişmez

d)

M artarsa P azalır

e)

M sabit iken P azalır
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8)

Cambridge denkleminde yer alan k sabiti aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a)

1+V

b)

1–V

c)

1*V

d)

1/V

e)

1

9)

A. C. Pigou tarafından yorumlanan Cambridge denklemi nasıl yazılmaktadır?

a)

M=k.y

b)

MxV=Pxw

c)

MxV=PxT

d)

M.k=P.y

e)

M=k.P.y

10)
Düşük bir faiz oranında para talebinin faiz esnekliğinin sonsuz olduğu durum
Keynesyen analizde nasıl adlandırılmaktadır?
a.

Likidite Tercihi

b.

Deflasyonist Açık

c.

Likidite Tuzağı

d.

Say Yasası

e.

Gresham Yasası

Cevaplar
1) B

2) E

3) D

4) C

5) A

6) E

7) A

8) D

9) B

10) C
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11. MONETARİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Monetarizm



Paranın modern miktar teorisi



Milton Friedman
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Modern miktar kuramı hangi yenilikleri içermektedir?

2)

Milton Friedman’ın temel önermesi nedir?

3)

Monetarizm ve iktisat politikaları ilişkisi nasıl kurgulanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Modern miktar kuramı

Miktar kuramının modern
biçimini bilmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Friedman ve monetarizmin
yenilikleri

Friedman ve monetarizmin
ortaya koyduğu yeniliklerin
detaylarını kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Monetarizm ve iktisat
politikaları

Monetarizmin iktisat
politikalarına yaklaşımını
öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Modern miktar kuramı



Friedman



Doğal işsizlik kuramı
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Giriş
Milton Friedman öncülüğünde 1970’li yıllarda gelişmiş ülkelerde yaygunlaşan
Monetarizm, 2. Dünya Savaşı ertesinde yaklaşık çeyrek yüzyıl boyunca tartışmasız biçimde
iktisat politkalarına yön vermiş olan Keynesyen İktisadın eleştirisine odaklanmıştır. Sürekli
bir biçimde genişlemeci biçimde uygulanan para politikalarının getirdiği sakıncalardan
hareket eden monetaristler bambaşka bir para anlayışını gündeme taşımışlardır. Esasen, söz
konusu yaklaşım 1929 krizi ertesinde yaygın olan miktar kuramına da farklı bir yorum
getirmektedir. Özellikle kurala dayalı para politikası anlayışı merkez bankacılığını
günümüzde de etkileyen bir perspektif olarak değerlendirilebilir.
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11.1. Stagflasyon ve Monetarizm
1970’lerde yaşanan stagflasyon olgusu II. Dünya Savaşı ertesinde egemen olan
Keynesyen İktisat anlayışının da bir anlamda sonu olmuştur. 1929 krizi koşullarına bağlı
kalarak analizler geliştiren Keynes öncelikle enflasyon olasılığı yerine deflasyon olgusuna
çözüm aramıştır. Deflasyon koşullarında ortaya çıkan efektif talep yetersizliğini çözmeye
çalışan bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu nedenle özellikle maliye politikasına ağırlık veren bir
iktisat politikası anlayışı üzerinde durulmuştur.
Ancak, 1970’lerdeki kriz geleneksel anlamda ne bir enflasyon ne de bir deflasyon
krizidir. Enflasyon ortamında daraltıcı para ve maliye politikaları öne çıkarken, deflasyon
şartlarında da genişletici iktisat politikaları tercih edilecektir. Oysa, 1970’lerde yaşananlar bu
olasılıklara hiç de benzememektedir.
Dışsal şok biçiminde gerçekleşen kriz literatürde stagflasyon olarak tanımlanmıştır.
Stagflasyonda, bir yandan enflasyon yükselirken, diğer yandan da durgunluk ve işsizlik
artmaktadır. Bu iç içe geçmiş sorunlara karşı alışılageldik iktisat politikaları da yetersiz
kalmıştır.
Özellikle petrol fiyatlarında görülen yüksek oranlı artışlar önemli bir sorun olarak
maliyet enflasyonunu beraberinde getirmiştir. Enflasyonun genellikle talep kaynaklı olmasına
alışılmış olmasına rağmen, maliyetlerin yükselmesinin yarattığı istikrarsızlık önemli bir
soruna dönüşmüştür.
Maliyet enflasyonunun yanı sıra dönemin gelişmiş ekonomilerinde ciddi bir durgunluk
ve bunun artırdığı bir işsizlik sorunuyla karşılaşılmıştır. Durgunluğun temel nedeni ise
yükselen petrol ürünleri fiyatlarına rağmen özellikle ABD’li tüketicilerin alışkanlıklarını
değiştirmeden bu ürünleri tüketmeleri ve farklı alanlardaki taleplerini kısmaları olmuştur.
Birçok sektörde daralan talep ve başlayan durgunluk da işsizliğin yaygınlaşmasına neden
olmuştur.
İktisat politikaları açısından bakıldığında ise önemli bir açmaz karşımıza çıkmaktadır.
İşsizliğin çözümü ve durgunluğun aşılması için genişletici para ve maliye politikaları
uygulansa, söz konusu politikalar zaten önemli bir sorun olan enflasyonu daha da
yükseltecektir.
Eğer durgunluk yerine enflasyonla mücadele seçilir ve daraltıcı iktisat politikalarına
yönelmek söz konusu olsa, bu defa da durgunluğun derinleşmesi ve işsizliğin çok daha ağır
bir sorun hâline gelmesi sonuçlarıyla karşılaşılacaktır. Dolayısıyla, Keynesyen iktisat
politikası alışkanlıkları 1970’lerin stagflasyonu karşısında bir açmaza düşmüş ve yeni
arayışlara önemli bir alan açmıştır.
Esasen söz konusu arayışlar zaten akademik alanda geliştirilmekteydi. Özellikle
Monetarizm zaten 1960’lı yıllardan itibaren Keynesyen politikalara karşı ciddi eleştiriler
getirmişti. Yoğun bir biçimde ve sürekli olarak uygulanan Keynesyen genişletici politikaların
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yarattığı sorunların ekonomik gelişmenin ve makroekonomik istikrarın karşısındaki temel
tehlikeler olduğu fikri işlenmiştir.

11.2. Modern Miktar Teorisi
Bu yaklaşımın kurucusu olan Milton Friedman’a göre para talebi özellikle sürekli
gelire (Yp) bağlıdır:
Md = f (Yp)
Sürekli gelir bireyin geçmiş geliri, bugünkü geliri ve gelecekteki gelir beklentisinin
ortalaması olan istikrarlı bir kavramdır. Bu açıdan bireyin parayla olan ilişkisini ne klasikneoklasik gelenekteki gibi sabit olarak kurduğunu ne de Keynesyen gelenekte kabul edildiği
gibi çok değişken kabul edilebileceğini iddia etmek mümkündür. Monetaristler para talebinin
sürekli gelire bağlı olarak zamana yayılmış biçimde artan istikrarlı bir ilişki olduğunu
düşünürler.
Esasen Friedman’ın modern miktar teorisi olarak adlandırılan yaklaşımı şu değişkenler
çerçevesinde ele alınmalıdır:
-

Para tutmanın faydası

-

Fiyatlar genel düzeyi

-

Reel gelir düzeyi

-

Piyasa faiz oranı

-

Enflasyon beklentisi

Friedman bu değişkenler bağlamında para talebi fonksiyonunu çok daha ayrıntılı bir
biçimde ele alınmaya yönelmiştir. Buna göre:
Md / P = f [ Yp, (rb – rm), (re – rm), (∏e – rm), H ]
Karmaşık görünen bu denklemdeki değişkenlerin anlamları ise şu şekildedir:
Md / P : Reel Para Talebi
Yp : Sürekli Gelir
rb : Tahvillerin beklenen getirisi
rm : Paradan beklenen fayda
re : Hisse senetlerinden beklenen getiri
∏e : Beklenen enflasyon oranı
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H : Beşeri sermayenin fiziki sermayeye oranı
Denklemde görüldüğü üzere tahvil ve hisse senetlerinden beklenen getiri paradan
beklenen faydayı aştıkça ve enflasyon beklentisi arttıkça reel para talebi artmaktadır.
Ayrıca sürekli gelirin yükselmesi de para talebini reel anlamda artırmaktadır. Benzer
biçimde H değerinin, yani beşeri sermayenin fiziki sermayeye göre oranının artması da
iktisadi aktörlerin para taleplerinin artmasına neden olmaktadır. Burada beşeri sermaye olarak
adlandırılan unsur ise iktisadi aktörlerin tecrübe, eğitim, yaşam biçimi vb. değişkenlere sahip
olmasıdır. Bu tarz bir değişim daha önce vurgulanan parasallaşma ve finansallaşma süreçleri
çerçevesinde iktisadi aktörlerin parayla kurdukları ilişkileri daha da güçlendirecektir.
Ancak, Friedman tüm bu değişkenlerden bahsetmekle birlikte reel para talebi ile
yakından ilişki içinde olan temel değişkenin sürekli gelir olduğunu vurgulamaktadır.

11.3. Modern Miktar Teorisinde Para Politikası
Friedman’a göre ileri ülkelerde 1970’lerden sonra baş gösteren krizin asıl nedeni
Keynes’ten esinlenerek uygulamaya sokulmuş olan konjonktür politikalarıdır. Yüksek
düzeyde istihdam oluşturmayı esas almış olan konjonktür politikaları gevşek para
politikasından doğan etkilerle ekonomileri rayından çıkararak istikrarsızlığı yaygınlaştırmıştır.
Monetarizme göre 1970’li yılların sorunu olan işsizlik ve enflasyonun sebebi
uygulanan para politikalarıdır. Ekonomik istikrarsızlığın kaynağı ise para arzındaki düzensiz
dalgalanmalardır.
Friedman ünlü Nobel Ekonomi Ödülü konuşmasında “enflasyon her zaman ve her
yerde parasal bir olay olmuştur. Enflasyon ile işsizlik arasında uzun dönemde iddia edildiği
gibi bir alış veriş (trade off) söz konusu değildir.” ifadelerini kullanmıştır.
Bu iktisatçılar iktisat politikası aracı olarak para politikasının etkinliğine inandıkları
için bu adla anılmaktadırlar. Başka bir ifadeyle, enflasyonun nedeni olarak para arzının
hükûmetlerce gereksiz yere aşırı artırılmasıdır. Ayrıca, ekonomideki birçok istikrarsızlık
parasal kökenlidir.
Bu yüzden iktisadi sorunların çözümlenmesinde para politikası daha etkilidir.
Enflasyonu tümüyle parasal bir olay olduğundan para arzındaki artışın, millî gelirdeki artışı
aşan kısmının doğrudan fiyatlar genel seviyesini yükseltir
Bu bağlamda Monetarizmin temel ilkeleri şu maddelerde özetlenebilir:
Para arzındaki büyüme oranı ile nominal gelirin büyüme oranı arasında kesin
olmamakla birlikte bir ilişki vardır. Para arzındaki artışların geliri etkilemesi zaman alır.
Bunun ne kadar süreceği de bilinmez.
Ortalama olarak para arzındaki artış, nominal gelirleri yaklaşık 6 ve 9 ay
gecikmeyle etkiler.
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Nominal gelirin büyüme oranındaki artış etkisi ilk olarak üretim üzerinde
görülür. Bu, daha sonra fiyatlara yansır.
arasındadır.
-

Para arzındaki artış ile enflasyon arasındaki toplam gecikme ortalama 12-18 ay
Kısa dönemde para arzındaki değişmeler öncelikle üretimi etkiler.

Ekonomik yaşamı etkileyen temel faktör parasal değişmelerdir. Dolayısıyla
toplam talebi ve buna bağlı olarak üretim istihdam ve genel fiyat seviyesini belirleyen temel
unsur para arzında meydana gelen değişmelerdir.
Para arzında meydana gelen değişmelerin ekonomiye yansıması, genellikle
mikro karakterde olup, aktif varlığın fiyat ve getiri oranındaki değişmeler nedeniyle yeniden
düzenlenmesi yoluyla ortaya çıkar.
Ekonominin istikrarını bozan etkenlerin çoğu, hükûmetlerin izlediği maliye
politikasından ve para otoritelerinin firmalar ve kişiler arasında farklılık yaratıcı takdiri
uygulamalarından kaynaklanır. Ekonomi kendi hâlinde istikrarlıdır. İstikrarı dışarıdan yapılan
para ve maliye politikası müdahaleleri bozar.

11.4. Kurala Dayalı Para Politikası
Tüm bu tartışmalar ışığında Friedman’ın para alanına devlet müdahalelerini gereksiz
ve zararlı saydığı vurgulanmalıdır. Monetarist görüş, klasik teoride olduğu gibi ekonominin
kendiliğinden ve daima tam istihdamda olacağını kabul eder. Bu nedenle devletin keyfi
(takdiri) para ve maliye politikası uygulaması önlenmelidir. Monetaristler para arzı artışının
GSMH’yı 6-12 ay, fiyatlar genel düzeyini 6-29 ay gecikmeyle etkilediğini hesaplamışlar.
Gecikmeler, para arzı yönetimini çok zorlaştırır ve ihtiyari para politikalarını etkisiz kılar. Bu
nedenle para arzının yönetiminin bir parasal kurala bağlanması önerilir.
Teorik açıdan bakıldığında, Friedman daha önce vurgulandığı gibi para talebini sürekli
gelirle yakın fonksiyonel ilişki içinde görmektedir. Sürekli gelir ise istikrarlı bir parasal
değişkendir. Çünkü geçmiş gelir, bugünkü gelir ve gelecekteki gelirin ortalaması biçiminde
tanımlanan sürekli gelirin büyük frekanslarda değişim göstermesi istatistiksel olarak olası
değildir.
Bu açıdan bakıldığında, önemli soru para politikasının nasıl kurgulanması gerektiğidir.
Friedman, istikrarlı bir parasal değişken olan sürekli gelirle fonksiyonel ilişki içinde olan para
talebi de istikrarlı bir değişkendir. Para piyasasında istikrarlı bir davranış parametresi olarak
kabul edilen para talebini karşısında yer alan para arzının da istikrarlı olması gerekmektedir.
Friedman para arzını istikrarlı kılacak yöntemin para politikasını kurala bağlamak
olduğunu düşünmektedir. Literatürde “kurala dayalı para politikası” olarak adlandırılan bu
bakış açısında para arzında “ihtiyari” olarak adlandırılan artışlara gidilmesine engel olmayı
önermektedir.
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Monetarizm bu yöntemle her türlü ekonomik sorunlar karşısında para arzına başvurma
keyfiyetine son vermeyi amaçlamaktadır. Sürekli para arzı artışlarının giderek daha fazla
enflasyonla karşılaşılmasına neden olmakta ve bu olgu Friedman’ın tespitiyle para
politikasının en önemli açmazını oluşturmaktaydı.

11.5. Phillips Eğrisine Keynesyen ve Monetarist Yaklaşım
Enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü (negatif) bir ilişki olduğunu gösteren eğri
Phillips Eğrisidir. 1960’lı yıllarda büyük ilgi görülmüş ve her ülke için hazırlanan Phillips
eğrisi hükûmetlerin önüne arzu ettikleri enflasyon oranının hangi bedelde işsizliğe sebep
olacağını gösteren bir politika opsiyonu olarak sunulmuştur.
Orijinal Phillips Eğrisi (1958): Nominal Ücretlerle, istihdam seviyesi arasında ters
yönlü ilişki kuran eğriyi ifade eder.
Grafik Phillips Eğrisi

Değiştirilmiş Phillips Eğrisi ise enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü (negatif) bir
ilişki olduğunu gösteren eğridir. 1960’lı yıllarda büyük ilgi görülmüş ve her ülke için
hazırlanan Phillips eğrisi hükûmetlerin önüne arzu ettikleri enflasyon oranının hangi bedelde
işsizliğe sebep olacağını gösteren bir mönü kartı olarak sunulmuştur.
Friedman tarafından eleştirilen Phillips eğrisi Doğal İşsizlik oranı yaklaşımı ile
çürütülmüştür.
Doğal İşsizlik Oranı ekonominin normal bir performans gösterdiği durumlarda ortaya
çıkan, iktisat politikalarıyla düşürülmesi olanağı olmayan işsizlik oranıdır. Doğal işsizlik
oranını pek çok iktisatçı tam istihdam düzeyi olarak görmektedir. Monetaristler, ise Uzun
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dönem Phillips eğrisinin veya Dikey Phillips eğrisinin Doğal işsizlik oranında belirlendiğini
belirtmektedirler.
Doğal işsizlik oranı kapsamına en düşük friksiyonel işsizlik oranı girmektedir. Bu
nedenle işsizlik oranını sıfıra düşürmek çok zordur. Phillips eğrisi ilişkisini daha iyi
anlayabilmek için, friksiyonel (arizi), yapısal ve konjonktürel işsizlik türlerinin doğal işsizlik
oranı üzerindeki etkisi üzerinde durmak gerekir.
Grafik: Dikey Phillips Eğrisi ve Doğal İşsizlik Oranı

Bazı iktisatçılar, yapısal işsizliği de doğal işsizlik oranının içine sokmaktadır. Bu
iktisatçılara göre, toplam talepteki bir artış bu işsizlere yeni iş açmayacaktır. Çünkü bunlar
vasıflı olmayan işçilerdir. Toplam talep düzeyini etkileyen iktisat politikaları, sadece
konjonktürel işsizliği azaltmak için uygun gözükmektedir.
Para politikası açısından değerlendirildiğinde, monetarizm doğal işsizlik oranının para
politikasının kaçınılmaz nitelikte sınırlılığı olduğunu düşünmektedirler. Buna göre, ne zaman
genişletici para politikası aracılığıyla işsizlik oranı doğal işsizlik oranının altındaki bir
seviyeye düşürülmeye çalışılsa; hem bu hedefe ulaşılamayacak hem de sürekli biçimde
artırılan para arzının fiyatlar genel seviyesinde artışlara neden olacaktır.
Başka bir ifadeyle, doğal işsizlik oranından bağımsız bir para politikası varsayımıyla
alınan tedbirler yüksek enflasyonun temel nedeni olmaktadır.
Literatürde kullanılan diğer bir terimle NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate Of
Unemployment) veya enflasyonu arttırmayan işsizlik oranı yaklaşımıyla monetarizm para
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politikalarının tüm makroekonomik amaçları gerçekleştirmekte sınırlılıkları olan bir araç
olduğunu vurgulamaya çalışmaktadır.

11.6. Meraklısı İçin Ek Okuma
Paranın miktar teorisiyle Keynesgil tahlil arasındaki farklar, Friedman’a göre, teori
değil, sadece ampirik bulgularla saptanabilecek varsayımlarla ilgilidir. Bu nedenle, Friedman,
paranın dolanım hızının -Keynesgil teorinin söylediğinin aksine-istikrarlı olduğunu
kanıtlamak için geniş istatistik araştırmalara girmiştir.
İkinci Dünya Harbinden sonra, Keynesgil teorinin etkisinde, bir ülke diğerini izleyerek
ucuz para politikası uygulamıştır; efektif talep yetersizliğini gidermek için yatırımları
artırmayı amaçlamıştır. Sonuç ise, miktar teorisinin öngördüğü gibi, enflasyon olmuştur.
Friedman’a göre, Keynes’in izleyicileri her ne kadar Keynesgil tahlil araçlarını
kullanmaya bugün devam ediyorlarsa da, artık varsayımlarını değiştirmiş bulunuyorlar; ne
likidite tercihinin mutlak olduğunu ne de yatırımların faiz elastikiyetinin düşük olduğunu
varsayıyorlar. Bununla birlikte, tahlillerini otonom harcama ve yatırım çarpanı çerçevesinde
yürütmeye, para miktarını da diğer etkenler arasında sadece bir tanesi kabul etmeye devam
ediyorlar. Oysa, istatistiki araştırmalar, paranın dolanım hızının Keynes’in çarpanından çok
daha istikrarlı olduğunu gösteriyor.
Miktar teorisi bir kere kabul edilirse, genel fiyat seviyesi ve nakdi gelir düzeyi
açısından, para arzı, anahtar değişken sayılır. Para arzı üretime oranla fazla artmamalıdır ki
enflasyon, az artmamalıdır ki deflasyon önlenebilsin. Ne var ki, miktar teorisinin reel gelir
artışıyle ilgili bir iddiası yoktur. Hem enflasyon hem (genel fiyat seviyesi düşüşü anlamında)
deflasyon, ekonominin büyümesi, duraklaması ya da gerilemesiyle bağdaşabilir. Para arzı
makro değişkenlerin nakdi değerlerini belirlemekle beraber, reel değişkenleri ancak geçici
olarak değiştirebilir. Reel faiz haddi, reel ücret, reel millî gelir, istihdam hacminin, para
arzından etkilenmeyen tek bir reel denge değeri vardır.
Keynesgil tahlilden çıkarılan “maliye politikasına güven” de, Friedman’a göre,
yerinde bir inanç değildir. Çünkü miktar teorisine göre devletin bütçe fazlası ya da açığı
vermesinin ekonomiye etkisi, mali kaynakların hangi yollardan karşılandığına bağlıdır: Eğer
bütçe açığı para arzı genişletilmeden halktan borç alarak karşılanıyorsa, bunun ekonomideki
doğrudan genişletici etkisi, mali kaynakların devlete aktarılmasının yol açtığı dolaylı daraltıcı
etkisi tarafından giderilmiş olur. Ayrıca, bunun genişletici etkisi, ancak, bütçe açığı devam
ettiği sürece devam eder. Buna karşılık, eğer bütçe açığı, para arzı genişlemesiyle
karşılanıyorsa, durum farklıdır. Açık ortadan kalktıktan sonra da, genişleyen para arzı
genişleyici etkisini sürdürür. Ne var ki, bunun için devletin bütçe açığı vermesine de gerek
yoktur; para arzını genişletecek diğer herhangi bir etken aynı sonucu verir.
Böylece, Keynes’in izleyicilerine göre iktisadi düşüncede “ihtilal” yaratan Keynesgil
teori, monetarist M. Friedman’a göre, miktar teorisiyle açıklanamayacak hiçbir şey
söylemediği gibi, dayandığı varsayımlar da ampirik bulgularla doğrulanmamaktadır. Devlet,
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konjonktür dalgalarını gidermek amacıyla para arzı değişmelerine dahi güvenemez. Yapacağı
tek iş, her yıl para arzını (reel gelir artış haddine göre) sabit bir oranda artırmakla
yetinmektedir. Yani, Neo-klasik anlayışa uygun biçimde, devletin uygulayacağı en iyi
politika, hiçbir ile karışmamaktır.
Kaynak: Gülten Kazgan, 1984, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, 282283.

184

Bölüm Soruları
1)

Friedman’a göre enflasyon nasıl bir olgu olarak değerlendirilmelidir?

a)

İktisadi olgu

b)

Parasal olgu

c)

Harcama olgusu

d)

Tarihsel olgu

e)

Politik olgu

2)

İşsizliğin daha altına düşürülemeyeceği seviye nasıl adlandırılmaktadır?

a)

Doğal işsizlik oranı

b)

Yapay işsizlik oranı

c)

Yapısal işsizlik oranı

d)

Cari işsizlik oranı

e)

Analitik işsizlik oranı

3)

Friedman’a göre reel para talebi hangi değişken ile ilişkilidir?

a)

Cari gelir

b)

Mutlak gelir

c)

Yapısal gelir

d)

Fiili gelir

e)

Sürekli gelir

4)

Monetaristler hangi tür iktisat politikalarını savunmaktadırlar?

a)

Enflasyonist para politikaları

b)

Genişlemeci para politikaları

c)

Büyüme odaklı para politikaları

d)

Kurala dayalı para politikaları

e)

Yapısal para politikaları
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5)
Ekonomide doğal işsizlik olgusunun ortaya çıkmasına neden olan iktisadi olgu
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Teknolojik işsizlik

b)

Enflasyonist işsizlik

c)

Friksiyonel işsizlik

d)

Kronik işsizlik

e)

Mevsimlik işsizlik

6)
Bireyin geçmiş geliri, bugünkü geliri ve gelecekteki gelir beklentisinin
ortalaması olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Yapısal gelir

b)

Cari gelir

c)

Mutlak gelir

d)

Sürekli gelir

e)

Fiili gelir

7)
Parasallaşma ve finansallaşma süreçleri çerçevesinde iktisadi aktörlerin parayla
kurdukları ilişkileri Friedman’ın yaklaşımında nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Beklenen enflasyon oranı

b)

Mutlak gelir

c)

Sürekli gelir

d)

Harcama olgusu

e)

Beşeri sermayenin fiziki sermayeye oranı
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8)
Ekonominin normal bir performans gösterdiği durumlarda ortaya çıkan, iktisat
politikalarıyla düşürülmesi olanağı olmayan işsizlik oranı nasıl adlandırılmaktadır?
a.

Yapısal işsizlik oranı

b.

Yapay işsizlik oranı

c.

Doğal işsizlik oranı

d.

Analitik işsizlik oranı

e.

Cari işsizlik oranı

9)

Enflasyonu arttırmayan işsizlik oranı nasıl adlandırılmaktadır?

a)

Yapısal işsizlik oranı

b)

NAIRU

c)

Doğal işsizlik oranı

d)

Analitik işsizlik oranı

e)

Cari işsizlik oranı

10)
Enflasyonun her zaman ve her yerde parasal bir olgu olduğunu savunan
iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Friedman

b)

Say

c)

Gresham

d)

Smith

e)

Tinbergen

Cevaplar
1) B

2) A

3) E

4) D

5) C

6) D

7) E

8) C

9) B

10) A
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12. MAKROEKONOMİK PORTFÖY TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Portföy yaklaşımı



Mikro düzeyde portföy kararı



Makroekonomik portföy



Para etkisi



Risk etkisi



Sermaye maliyeti etkisi



q kuramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Mikro düzeyde iktisadi aktörler portföylerini nasıl oluşturmaktadırlar?

2)

Para, risk ve sermaye maliyeti etkileri nelerdir?

3)

Makroekonomik portföy yaklaşımında iktisat politikası nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Portföy yaklaşımı

Mikro düzeyde iktisadi
aktörlerin portföylerini nasıl
kurguladıkalrını öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Para, risk ve sermaye
maliyeti etkileri

Devletin müdahalesi
sonucunda ortaya çıkan
etkilerin önemlerini ve
sonuçlarını bilmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

q kuramı ve J. Tobin

Tobin’in q kuramı
çerçevesinde modern
parasal-finansal ekonomide
iktisat politikasının nasıl
çalıştığını öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Portföy



Tobin



Risk



Getiri



q kuramı
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Giriş
James Tobin Keynesyen teorinin kısıtlı portföy yaklaşımını genişletme yolunda
önemli katkı sağlayan bir iktisatçı olmuştur. Bireylerin sadece nakit veya menkul kıymet
tutmadıklarını, daha ziyade bir portföy oluşturduklarını vurgulamıştır. Bu çerçevede, iktisadi
aktörler portföyün getirisi ile riskini karşılaştırmakta ve bu perspektif içerisinde portföylerini
biçimlendirmektedirler.
Devletin finansal piyasalara katılarak borçlanmaya gitmesi ise önemli etkiler
yaratmakta ve portföylerin bileşimleri değişmektedir. Tobin, buradan hareketle ortaya
koyduğu “q kuramı” çerçevesinde iktisat politikaları tartışmalarına da önemli bir yeni
perspektif kazandırmıştır.
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12.1. Tobin ve Portföy Teorisi
Keynesyen likidite tercihi yaklaşımında, daha önce de vurgulandığı üzere, sınırlı bir
portföy anlayışı vardır. Buna göre, iktisadi aktörler tasarruf ettikleri tutarları öncelikle nakit
olarak tutarlar. Daha sonra da sermaye piyasasında değerlendirmeyi düşünmektedir. Sermaye
piyasasında işlem gören tahvillerin faiz oranları iktisadi aktörlerin nakit veya tahvil
seçeneklerinden birine yönelmelerine neden olacaktır.
Her ne kadar bu yaklaşımın parasal analizlere önemli bir katkı yaptığı kabul edilse de,
söz konusu sınırlı opsiyon olgusu finansallaşma düzeyinin ulaştığı seviye açısından yetersiz
kalmıştı. Tabii ki Keynes’in sermaye piyasasının veya finansallaşmanın ulaştığı düzeyi
bilmediği veya analiz edemediği iddia edilemez. Ancak, Keynes ortaya koyduğu yeni analizin
varsayımlarının basit olması gerekliliği çerçevesinde böyle bir tercihe yönelmiştir.
Fakat, ilerleyen on yıllarda daha da gelişme sergileyen finansallaşma çerçevesinde
daha geniş kapsamlı bir portföy yaklaşımının gerekliliği ortaya çıktı. Bu eksikliği gideren ise
ünlü iktisatçı James Tobin oldu.
Tobin’in öncelikle mikro düzeyde bir portföy teorisini tartıştığını vurgulamak yerinde
olacaktır. Bu kapsamda, iktisadi aktörlerin portföylerini nasıl oluşturduklarına odaklanılmıştır.
Tobin, bu analizinin devamında da portföy yaklaşımını makroekonomik düzeye
taşımaktadır.

12.2. İktisadi Aktörler ve Portföyün Oluşumu
Tobin, iktisadi aktörlerin hem nakit hem tahvil hem de diğer bazı finansal
enstrümanları tutabileceğini vurgulamaktadır. Bu doğrultuda, iktisadi aktörler iki önemli
değişken çerçevesinde kararlarını vereceklerdir.
Burada bahsedilen iki değişken şunlardır:
-

Beklenen getiri

-

Getirinin riski

İktisadi aktörler sadece spekülasyon amacıyla işlem yapmayacaklardır. Çünkü bu tarz
işlemlerin taşıdığı ciddi riskler de mevcuttur. Tobin’in ortaya koyduğu model kapsamında ise
iktisadi aktörlerin portföylerinde çeşitlilik yaratarak üstlenilen risklerin azaltılabileceğini
öngörmektedir.
Başka bir biçimde ifade etmek gerekirse, iktisadi aktörler portföylerinde yer
verecekleri enstrümanların getirilerin yüksek olmasını istemekle beraber, üstlenilen riski de
aşırı derecede artmasını istemeyeceklerdir. Burada bahsedilen risklere örnek vermek
gerekirse, sermaye kaybı riski, likidite riski, temerrüt riski vb. olgulardır.
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12.3. Makroekonomik Portföy Analizi
Tobin, yukarıdaki satırlarda da vurgulandığı üzere, mikro düzeyde ortaya koyduğu
analizin yanı sıra benzer olguları makro düzlemde de tartışmaktadır. Burada dikkat çeken
önemli olgulardan biri iktisadi aktörlerin davranışlarını etkileyen önemli bir faktör olarak
servet kavramı öne çıkmaktadır.
Servet kavramını şu denklemlerle analiz etmeye çalışabiliriz:
Brüt Servet = Maddi Varlıklar + Beşeri Varlıklar + Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar = Finansal Yükümlülükler
Net Servet = Maddi Varlıklar + Beşeri Varlıklar
İktisadi aktörlerin, daha doğru bir ifadeyle özel sektör aktörlerinin finansal varlık ve
yükümlülükleri birbirine eşittir. Daha basit bir dille ifade edilecek olursa, birinin alacağı
diğerinin borcudur. Dolayısıyla, finansal varlıklar iktisadi aktörlerin brüt servetlerinde
gösterilse dahi, net servetleri kapsamında yer almamaktadır.
Tahvil getirilerinde belirsizlik olması durumunda, iktisadi aktörlerin aynı anda hem
para hem tahvil tutabilecekleri savunulmaktadır. Yaklaşımın en önemli katkısı, para talebi
fonksiyonunda risk faktörüne yer vermesidir. İktisadi aktörler riski azaltmak için
çeşitlendirilmiş bir portföy (optimal portföy) tutmaktadırlar. Yaklaşımın ortaya çıkışında en
önemli unsur olarak Servet (sermaye, kapital) kavramı bulunur. Servet ekonomideki maddi ve
finansal varlıkların (para dâhil) toplam değerini ifade eder. Servet düzeyi, ekonomik
davranışları önemli ölçüde belirleyen bir büyüklüktür. Servet artınca, bireylerin mal talebi
artıyor.
Portföyün getirisi maksimize edildiği, buna karşılık riski ise minimize edildiği noktada
portföyün yapısı optimize edilir. Portföy, finansal varlıklar (tahvil, bono, para) ve maddi
varlıklardan (hisse senedi) oluşmaktadır. Finansal ve maddi varlıklar arasında ikame ilişkisi
sınırlıdır, iki ayrı risk grubunu oluşturur. Riski azaltmak isteyen iktisadi aktörlerin portföyü
hem finansal hem de maddi aktiflere yaymak zorundadırlar.
Yatırım araçlarının nispi getirileri (fiyatları), bu değerlerin nispi arzlarına bağlıdır.
Yatırım araçlarının arz artışı getirileri düşürecektir.
Portföy oluştururken risklerin de dikkate alınması Keynesyen nitelik taşımaktadır.
Risk sübjektiftir yani risk belirlemede psikolojik faktörler önemli yer tutar. Para ve/veya diğer
likit değerleri tutmanın üst sınırını servet oluşturmaktadır.

12.4. Devletin Modele Katılması
Yukarıda vurgulandığı üzere iktisadi aktörlerin net servetleri içerisinde finansal
varlıklar yer almamaktadır. Bu durumu değiştirecek tek olgu ise modele devletin katılmasıdır.
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Devlet modele katılırsa ve özel kesimden borçlanacak olursa, o andan itibaren iktisadi
aktörlerin net servetleri içerisinde finansal varlıkları da göstermek gerekecektir. Burada
finansal varlıklar özel kesimin devletten alacaklarını temsil edecektir. Başka bir ifadeyle,
kamu kesiminin (hem merkezi yönetim hem de Merkez Bankası) yükümlülükleridir.
Dolayısıyla, modele devlet dahil edildiğinde, devlet emisyon ve kamu borçlanmasıyla,
ekonominin kendi içinde özel yükümlülüğü olmayan finansal varlıklar oluşmakta ve bunlar
özel kesimin net servetini büyütmektedir.
Devletin yükümlülüklerinin düzeyini ve bileşimini değiştiren her ayarlama;
ekonomideki finansal aktiflerin bileşim ve kârlılığını değiştirebilir.
Özel kesimin finansal ve maddi aktiflerden oluşan iki bölümlü makroekonomik
portföyün boyutu ve yapısı, para politikası tarafından da etkilenecektir.
Böylece devlet özel kesimin portföy yapısını değiştirerek ekonomik gelişmeleri
etkileyebilecektir. Bu kapsamda, devletin alacağı maliye ve para politikası tedbirlerinin
etkinliği olgusu karşımıza çıkmaktadır.
Bu çerçevede, devletin iktisat politikalarının ortaya çıkartacağı etkiler makroekonomik
portföy teorisinde bazı önemli etkiler yaratacaktır.
Bu etkileri şu şekilde sıralandırabiliriz:
-

Para etkisi

-

Risk etkisi

-

Sermaye maliyeti etkisi

Bu noktada, söz konusu etkileri daha önce vurguladığımız bazı parasal kavramlarla
ilişkilendirmek de yerinde olacaktır. Hatırlanacağı üzere, Merkez Bankası tarafından
ekonomik aktivite dışında yaratılan ve karşılığına özel kesim yükümlülüğü bulunmayan aktif
olarak dış para vurgulanmıştı. İşte söz konusu dış para özel kesimin finansal varlıklarını
artıracaktır.
Devlet tarafından yaratılan para devletin iktisadi aktörlere yönelik borcudur. Asli para
biçiminde yaratılan dış paranın faiz getirisi olmamakla birlikte, devlet borçlanması biçiminde
piyasaya sürülen finansal varlıkların faiz getirisi de mevcuttur.
Devletin uyguladığı para politikasıyla dış paranın miktar ve bileşimini ayarlaması söz
konusu olmaktadır. Bu yöntemler devlet finansal piyasalarda işlem gören finansal varlıkların
bileşim ve getirilerini etkileyecektir.
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12.5. Para Etkisi
Ekonominin mevcut denge durumunda devlet ilave borçlanma yapmaya yönelebilir.
Bu başka bir ifadeyle, devletin bütçe açıkları vermesi ve bunun finansmanı doğrultusunda
finansallaşmanın imkânlarını kullanmaya yönelmesidir.
Devletin ilave borçlanma yaparak kendisini finanse etmeye yönelebilmesi için yüksek
getirilere sahip finansal varlıkları piyasaya sürmesi gerekecektir. Bu durumda finansal
varlıkların (örneğin tahvillerin faizleri) yükselecektir.
Sürecin devamında sermayenin arz fiyatı yükselecektir. Tahvillerden elde edilebilecek
getirilerin yükselmesi, iktisadi aktörlerin kâr beklentilerini de (maddi varlıkları için
bekledikleri getirileri) yükseltecektir.
Özetlemek gerekirse, devletin ilave tahvil ihraçları finansal ve maddi varlık getirilerini
değiştirecektir.
İşte burada irdelenen süreç “para etkisi” olarak adlandırılmaktadır.

12.6. Risk Etkisi
Devletin mevcut durumdaki dengeleri bozmak suretiyle tahvil ihraçlarına yönelmesi
iktisadi aktörlerin toplam portföyleri içinde yer alan finansal varlıkların payını (portföy
içindeki oranını) yükseltecektir.
Bu durumda, portföy yaklaşımını açıklarken vurguladığımız üzere, portföyün riski
yükselecektir. Tabii ki unutulmaması gereken husus, iktisadi aktörlerin portföylerini
oluştururken sadece getirilere odaklanmadıkları, riskleri de yönetmeye çalışmalarıdır.
Dolayısıyla, iktisadi aktörlerin portföylerinin artan riskini dengelemeye çalışmaları söz
konusu olacaktır. İşte bu riski dengelenmesi amacıyla iktisadi aktörler maddi varlık alımına
yönelirler. Bunun için de bir miktar finansal varlıklarını elden çıkarabilirler, bu durumda da
sermayenin arz fiyatı düşecektir.
Özetlemeye çalıştığımız süreç, makroekonomik portföy teorisi kapsamında “risk
etkisi” olarak adlandırılmaktadır.

12.7. Sermaye Maliyeti Etkisi
Görüldüğü üzere, devletin kendi bütçesinde açık veren ve bunu finansmanına yönelen
bir kararı bir dizi karmaşık etki yaratmaktadır.
Bu etkilerin devamında, irdelenmesi gereken bir diğer süreç ise, ekonomide maddi
varlık alımları arttıkça, sermaye piyasalarında işlem gören şirketlerin değerlerinin artmasıdır.
Maddi varlıkların değerinin artması, benzer varlıkların mülkiyetine sahip olan şirketlerin daha
değerli olmalarına neden olmuştur.
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Başka bir ifadeyle, bu şirketler geçmişte yaptıkları yatırımlara nazaran daha değerli
hâle gelmişlerdir veya yeni yatırımların nispi maliyeti düşmüştür. Bu durumda yeni
yatırımların teşviki de söz konusu olacaktır.
“Sermaye maliyeti etkisi” olarak adlandırılan bu süreç kapsamında ortaya konulan bir
diğer önemli kavram da “q oranı”dır. Tobin q’su olarak da bilinen bu değişken şu şekilde
formüle edilmektedir:
q = Yatırımın Cari Piyasa Değeri / Yatırımın Yeniden Üretim Değeri
veya
q = Firmanın Piyasa Değeri / Firma Sermayesinin Yenileme Maliyeti
Söz konusu “q” katsayısı değerlendirilirken de şu kriterler dikkate alınmaktadır:
q>

ise

Firma yeni yatırıma yönelecektir

q<

ise

Firma yeni yatırım yapmayacaktır

Bu süreci açıklamak için örnek vermek gerekirse, q değerinin 1’den büyük olduğu
durumda firma herhangi bir yatırım için yaptığı harcamayı aşan bir piyasa değerine
ulaşacaktır. Burada bir noktayı vurgulamadan geçmek hata olacaktır. Firmanın bilançosu ile
bu firmanın hisselerini ellerinde tutanların bilançoları birbirlerinden ayrıdır. Firma yatırım
yaparak tabii ki bir maliyete katlanır, ancak q değerinin 1’den büyük olduğu bir ekonomik ve
finansal ortamda firmanın hisse senetleri değerlenecektir. Bu hisseleri ellerinde tutanlar
açısından karlı bir durumdur ki, onlar da firmanın yatırım yapmasını onaylayacaklardır.
Ancak, q değerinin 1’den küçük olduğu bir ekonomik ve finansal konjonktürde
firmanın yapacağı yeni yatırımlar firma değerini olumsuz etkileyecektir ki, portföylerinde bu
firmanın hisselerini tutanlar açısından cazip olmayan bir sonuç ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla
firma sahipleri yeni yatırımları onaylamaktan kaçınacaklardır.

12.8. Makroekonomik Portföy Teorisi ve İktisat Politikaları
Sermayenin arz fiyatı yükseldiğinde ve iktisadi aktörlerin kâr beklentisi düştüğünde,
yatırım eğilimi düşecektir. Para etkisi olarak tanımladığımız bu süreçte ekonomiyi daraltıcı
uyarılar oluşmaktadır.
Tahvil ihracının, toplam portföy içinde finansal aktiflerin payını arzu edilenin üstüne
çıkarması ve portföyün riskini arttırması neticesinde portföy riskinin dengelenmesi için
iktisadi aktörlerin maddi varlık alımına yönelmesi sürecinde; diğer bir ifadeyle risk etkisi
yaşanırken sermayenin arz fiyatı düşmektedir, dolayısıyla yatırım eğilimi artacaktır.
O hâlde, devletin bütçe açıklarını kamu borçlanmasıyla finanse etmeye yönelmesi
durumunda:
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-

Para etkisi daraltıcı,

-

Risk etkisi genişletici, rol oynayacaktır.

Ancak Keynesyenler risk unsuruna yani risk etkisine daha fazla ağırlık verdiği için;
onlara göre net etki “genişletici” yönde olacaktır. Keynesyen görüşe karşı çıkanlar açısından
ise, para etkisi baskın çıkacak ve net etki “daraltıcı” olacaktır.
Buradaki tartışmada görüldüğü üzere, devlet müdahalesine yönelik bakış açısında
tanıdık tavırlar tekrar karşımıza çıkmaktadır.
Son olarak, özellikle para politikası ile q değeri arasındaki ilişkiyi ele almak
gerekmektedir. Eğer para politikası kararları q değerini etkileyebiliyorsa güçlü veya etkin bir
para politikasından söz etmek mümkün olacaktır.
Bu durumda, uygulanacak para politikası aracılığıyla reel sektör üzerinde veya
makroekonomik değişkenler üzerinde etki yaratacak bir etkileşim kanalı kurulabilecektir.
Örnek vermek gerekirse, para arzı artışı sonucunda piyasa faizleri düşecek, hisse
senetleri fiyatları düşecek ve bu durumda da Tobin q değeri artacaktır. q değerinin artması ise,
firmaları yeni yatırımlara sevk edecek, dolayısıyla ekonomik büyümenin artması ve işsizliğin
düşmesi söz konusu olacaktır.
Ms artarsa → Hisseler değerlenir → Tobin q artar → Yatırımlar artar → Millî gelir
artar

12.9. Meraklısı İçin Ek Okuma
1958’de James Tobin, ortaya attığı “Bireylerin Riskten Kaçınma Davranışı Teorisi”
[The Theory of Risk-Avoiding Behavior of Individuals] ile gelecekteki faiz oranı
beklentilerindeki farklılıklara dayanan Keynes’in orijinal Likidite Tercihi Teorisi’nin
alternatif bir açıklamasını yapmıştır. Bu teori de Keynes’in teorisi gibi; reel para talebi ile faiz
oranı arasındaki negatif ilişkiyi temel almaktadır. Ancak Tobin’e göre; Keynes’in spekülatif
para talebi görüşünü temel alan para talebi ile faiz oranı arasındaki ilişkinin bazı sorunları
vardır. Bunlar iki başlık altında toplanabilir:
Spekülatif talep varsayımının sonucu, insanların elde ya tahvil yada para
tutacakları ve bir portföy çeşitlendirmesine [portfolio diversification] gitmeyecekleridir. Bu
gerçeği fazla basite indirgeyen bir yaklaşımdır.
-

Spekülatif talebin varlığı tartışmaya açıktır.

Bu sorunlar, spekülatif talep görüşünün dışında para talebinin faiz oranının negatif bir
fonksiyonu olduğunu açıklamaya dönük olarak Tobin’in çalışmalarına dayanak oluşturmuştur.
Riskten kaçınma teorisi, “portföy yönetimi”nin [portfolio management] basit kuralları üstüne
inşa edilmiş ve bireylerin deneyimi ile paralel bir şekilde çeşitli aktiflerin risk-getiri
karakteristiklerini vurgulamıştır. Bu bağlamda; aktiflerin risk-getiri özelliklerine bağlı olarak
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ele geçen fırsatlar yoluyla bireylerin faydası maksimize edilerek optimal portföy yapısı
tanımlanmaktadır.
Tobin, kazanç getiren aktiflerinkine göre paranın getiri oranı daha kesin bir şekilde
bilindiğinden, bireylerin servet portföylerinin belirli bir kısmını para olarak tutacaklarını
savunmaktadır. Bu aktifleri elde tutmak daha riskli görünmektedir. Para ile diğer aktiflerin
riskleri arasındaki fark, sabit getirili kamu kâğıtları (devlet tahvilleri ve hazine bonoları) ve
hisse senetlerinin piyasa fiyat “oynaklığı”na [volatility] karşın paranın böyle bir oynaklık
göstermemesinden ileri gelmektedir. Buna rağmen, ekonomik birimler alternatif aktiflerin
beklenen getiri oranları paranın getiri oranını aştığından bu riski göze almayı seçmektedirler.
Diğer bir deyişle, ekonomik birimler aktiflerden yüksek getiriler elde etmeyi istedikleri hâlde
riskten kaçınma [risk aversion] davranışı sergilemektedirler. Sonuç olarak, riskten kaçınan
ekonomik birimler; optimal olarak oluşturulmuş bir portföyde belirli ölçüde paranın yer
almasını isteyeceklerdir. Örneğin şayet tahviller riskliyse, ekonomik birimler yüksek faiz
oranlarında bile servetlerini para olarak tutmayı yeğleyeceklerdir.
… Tobin’in geliştirdiği bu ikinci modelin sorunu, spekülatif para talebinin varlığının
hiç dikkate alınmamış olmasıdır. Oysa hazine bonoları, repo vb. para piyasası araçları risksiz
getiriler sunabilmektedir. Bu nedenle insanların, para yerine bunları talep etmesi ve kazanç
elde etmesi daha rasyonel bir seçenektir. Paranın yegane avantajı, risksiz aktiflere göre işlem
yada aracılık maliyeti taşımamasıdır. Çünkü risksiz finansal aktiflerin alımı ve satımı
esnasında, aracılık ücretleri ve komisyonlar ödendiğinden maliyetleri (sıfır işlem maliyeti
olan) paradan kuşkusuz yüksektir.
Kaynak: K. Batu Tunay, 2007, Makro Ekonomi Teori ve Politika, sf. 359-360.
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Bölüm Soruları
1)
q değeri 1’den büyük ise aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi
beklenebilir?
a)

Kredilerin azalması

b)

Kredilerin artması

c)

Yatırımların azalması

d)

Faizlerin azalması

e)

Yatırımların artması

2)

Net servet aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a)

Maddi Varlıklar

b)

Maddi Varlıklar + Beşeri Varlıklar

c)

Beşeri Varlıklar

d)

Maddi Varlıklar – Beşeri Varlıklar

e)

Finansal Varlıklar

3)

q değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a)

Yatırımın Cari Piyasa Değeri / Yatırımın Yeniden Üretim Değeri

b)

Yatırımın Yeniden Üretim Değeri

c)

Yatırımın Cari Piyasa Değeri

d)

Yatırımın Cari Piyasa Değeri + Yatırımın Yeniden Üretim Değeri

e)

Yatırımın Cari Piyasa Değeri – Yatırımın Yeniden Üretim Değeri

4)
Devletin ilave tahvil ihraçlarının finansal ve maddi varlık getirilerini
değiştirmesi nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Sermaye etkisi

b)

Gelir etkisi

c)

Risk etkisi

d)

Para etkisi
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e)

Harcama etkisi

5)
İktisadi aktörlerin portföylerinin artan riskini dengelemek amacıyla maddi
varlık alımına yönelmeleri nasıl adlandırılır?
a)

Sermaye etkisi

b)

Gelir etkisi

c)

Risk etkisi

d)

Para etkisi

e)

Harcama etkisi

6)
q değeri 1’den
beklenebilir?

küçük ise aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi

a)

Kredilerin azalması

b)

Kredilerin artması

c)

Yatırımların artması

d)

Faizlerin azalması

e)

Yatırım yapılmaması

7)

Merkez bankasının genişletici para politikası q değerini nasıl etkileyecektir?

a)

Etkilemez

b)

Bilinemez

c)

Nötrdür

d)

Artırır

e)

Azaltır
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8)
Tobin’e göre bireyler portföylerinin getirisi ile aşağıdakilerden hangisini
dengelemeyi amaçlamaktadırlar?
a)

Portföy büyüklüğü

b)

Portföy çeşitliliği

c)

Portföy getirisinin riski

d)

Portföy istikrarı

e)

Portföyün değişkenliği

9)

Brüt servet nasıl hesaplanmaktadır?

a)

Maddi Varlıklar + Beşeri Varlıklar + Finansal Varlıklar

b)

Maddi Varlıklar + Beşeri Varlıklar

c)

Beşeri Varlıklar

d)

Maddi Varlıklar – Beşeri Varlıklar

e)

Finansal Varlıklar

10)
Maddi varlıkların değerinin artması, benzer varlıkların mülkiyetine sahip olan
şirketlerin daha değerli olmalarına neden olan etki nasıl adlandırılmaktadır?
a.

Gelir etkisi

b.

Sermaye maliyeti etkisi

c.

Para etkisi

d.

Harcama etkisi

e.

Risk etkisi

Cevaplar
1) E

2) B

3) A

4) D

5) C

6) E

7) D

8) C

9) A

10) B
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13. MAKROEKONOMİK TEORİDE PARA: IS-LM VE AS-AD
ANALİZLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Makroekonomi ve para



IS-LM analizi



AS-AD analizi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Makroekonomi teorisinde para nasıl ele alınmaktadır?

2)

IS-LM analizinde paranın rolü nedir?

3)

AS-AD analizinde paranın rolü nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Makroekonomi ve para

Makroekonomik teoride
paranın konumunu
kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

IS-LM analizi

IS-LM analizini öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

AS-AD analizi

AS-AD analizini öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Para



Makroekonomi



IS-LM



AS-AD



Keynes



Monetarizm
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Giriş
Makroekonomide parasallaşmanın ve finansallaşmanın etkilerini kavramsallaştırmak
amacıyla önemli teorik yaklaşımlar ortaya konulmuştur. IS-LM analizinde millî gelir ile
parasal bir kavram olan faiz oranı arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Bu analizin ayırt edici
özelliği ise modelin para piyasasını da içermesidir. AS-AD analizi ile yine bir parasal kavram
olan enflasyon ile reel millî gelir arasındaki ilişkilerini ele almaktadır. Tabii ki her iki model
de iktisat politikalarını odak noktasına yerleştirmektedirler.
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13.1. IS – LM Analizi: Mal ve Para Piyasaları
Bu noktaya kadar ele alınan Keynesyen model ekonomiye üretim, tüketim veya
harcamalar, işsizlik gibi reel değişkenler düzeyinde yaklaşmaktadır. Başka bir biçimde ifade
edilecek olursa ekonominin mal piyasasında gerçekleşen olgularına odaklanılmaktadır. Her ne
kadar bu tavır yanlış olmasa da eksik olarak değerlendirilebilir. Bu noktada işaret edeceğimiz
ilave gerçeklik ekonominin bir de parasal boyutu olduğudur. Üstelik ekonomi politikaları
çerçevesinde değerlendirme yapılacak olursa bu ilave gerçekliğin ele alınması hem maliye
politikalarının hem de para politikalarının uygulanabilme olanaklarını tartışmaya olanak
sağlayacaktır.
Grafik: Mal Piyasası ve IS Eğrisi
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Grafik: Para Piyasası ve LM Eğrisi

IS-LM analizinde ekonominin iki önemli kesimi, para ve mal piyasalarının eş anlı
olarak dengesinin gösterilmesi amaçlanmaktadır. Her iki piyasanın da hem faiz oranı (r) hem
de reel millî gelir (Y) ile ilişkili olduğu düşünülerek aynı grafik düzlemde gösterilebileceği
ortadadır. Analiz mal piyasası dengesini gösteren IS ile para arz ve talebi eşitliğini yansıtan
LM eğrilerinin eş anlı dengeye gelmesini ortaya koymaktadır. Basit Keynesyen modelin
sadece mal piyasasını ele alan bakış açısına göre daha kapsamlıdır. İlk kurucular J. Hicks
(1937) ve F. Modigliani (1944) dir. Öne çıkan noktalar eksik istihdam dengesi, rijit parasal
ücretler, faize inelastik yatırım, gelire inelastik para talebi ve sistemin diğer aksaklıklarıdır.
Sistem, uzun dönemde “çok iyi çalışan” Neo Klasik İktisat ve kısa dönemde “aksak çalışan”
IS-LM sistemidir. Hicks-Hansen çizgisinde gelişen IS-LM modelinde özellikle ücret ve fiyat
yapışkanlıkları nedeniyle eksik istihdam dengesinde bulunulması ele alınmaktadır. Modele,
Phillips (1958), Lipsey (1960) tarafından geliştirilen Phillips Eğrisi dâhil edilmiştir. Eğri ile
enflasyon-işsizlik ilişkisi ele alınmaktadır. 1962 yılında IS-LM sistemine Mundell ve Fleming
tarafından uluslararası ekonomik ilişkiler boyutu katılmıştır.
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IS eğrisi millî gelir (Y) artarken faiz oranlarının ne yönde değişeceğini göstermektedir.
IS eğrisi negatif eğimlidir. Y artarken tasarruflar artar ve I=S varsayımı altında faizler
düşecektir.
IS eğrisi ya da mal piyasasının dengesi her bir (Y) millî gelir seviyesinde oluşan I = S
eşitliğine dayanır. Diğer taraftan da LM eğrisi ile her bir (Y) seviyesinde ortaya çıkan Ms =
Md eşitliği dikkate alınır. Millî gelir değişimlerine bağlı olarak bu dengelerin değiştiği ve
dolayısıyla da faiz oranlarının bu değişimden etkilendiği düşünüldüğünde, her bir millî gelir
seviyesinde oluşan dengenin türevi olarak ortaya çıkan faiz oranı (r) ilişkilendirilir. Buna
göre; mal piyasasında Y artınca faiz oranı düşer, para piyasasında ise Y artınca faiz oranı
artar. Karşılıklı etkileşim hangi millî gelir seviyesinde hangi faiz oranının belirleneceğini
ortaya koyar.

13.2. IS – LM Analizinde Millî Gelir Dengesi ve İktisat Politikaları
Grafik: IS-LM Analizinde Millî Gelir Dengesi

IS-LM analizinde mal piyasasını ifade eden IS eğrisi ile para piyasasında dengeyi
gösteren LM eğrisinin kesiştiği yerde millî gelir dengesi ve bu millî gelirin üretilmesi
sırasında oluşan faiz düzeyi belirlenir. Bu model aracılığıyla ekonominin iki önemli boyutu,
bir taraftan mal piyasası diğer taraftan da para piyasası eş anlı olarak gözler önüne
serilmektedir.
Analiz daha önce incelenen Basit Keynesyen Modelin ortaya koyduğu eksik istihdam
dengesi ve GSMH açığı olgularını göstermek açısından da yeterlidir. IS eğrisi ile LM
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eğrisinin kesiştiği denge millî gelir düzeyi eğer tam istihdam millî geliri dengesinin solunda
(orijine daha yakın konumda) yer alıyorsa, söz konusu dengenin bir eksik istihdam dengesi
olduğunu söylemek gerekmektedir.
Grafik: IS-LM Analizinde Eksik İstihdam Dengesi

IS-LM analizinin önemli bir üstünlüğü uygulanacak bir ekonomi politikasının hem
mal hem de para piyasaları birlikte dikkate alınarak nasıl sonuçlar alındığını göstermeyi
sağlamasıdır. Örnek vermek gerekirse devlet tarafından uygulanacak maliye politikası (kamu
harcamalarının artırılması) mal piyasası üzerinde etkili olacaktır. Çünkü devletin
kararlaştırdığı ilave kamu harcamalarının yöneldiği piyasa mal piyasasıdır. Mesela devletin
bir köprü inşaatı için harcadığı para mal piyasası için üretim yapan fabrikalardan temin edilen
ürünlerin (çimento, demir vb.) satın alınması için kullanılacaktır. Bu tarz bir politikayla IS
eğrisi sağa kayacak ve yeni bir denge oluşacaktır. Eğer yapılan müdahale yetersiz olursa yine
GSMH açığı veya eksik istihdam olgusu söz konusudur; ancak müdahale öncesi duruma göre
daha olumlu koşulların ortaya çıktığı dikkate alınmalıdır.

213

Grafik: Maliye Politikası ve Millî Gelir Dengesi

Uygulanacak iktisat politikası olarak para politikası tercih edilirse, bu durumda da LM
eğrisi etkilenecektir. Örneğin Merkez Bankasının para arzını artırması (piyasaya para sürmesi)
durumunda LM eğrisi sağa kayacak ve IS eğrisiyle yeni bir kesişim noktasında yeni bir millî
gelir ve faiz oranı dengesi oluşacaktır.
Genellikle durgunluk dönemlerinde sıkça karşılaşılan bir uygulama da para ve maliye
politikalarını eş anlı ve aynı yönde uygulamaktır. Bu durumda da yeni bir millî gelir ve faiz
oranı bileşimi ortaya çıkacaktır. İşsizlik ve durgunlukla mücadele için uygulamaya konulan
genişlemeci para ve maliye politikaları IS ve LM eğrilerini sağa kaydıracak ve daha yüksek
bir millî gelir seviyesine ulaşılacaktır. Daha önce vurgulandığı üzere artan millî gelire eşlik
eden olgular ise işsizliğin azalması ve firmaların hasılatlarının artmasıdır. Para ve maliye
politikalarının uygulanma şiddetine göre faiz oranının seviyesinin değişeceği de dikkatlerden
kaçmamalıdır. Örneğin para politikasının ciddi bir biçimde gevşetilmesiyle artan millî gelir ve
ekonomik canlıkla beraber faizlerin düştüğüne de şahit olunabilir.
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Grafik: Para Politikası ve Millî Gelir Dengesi

Grafik: Para ve Maliye Politikaları ve Millî Gelir Dengesi
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Para ve maliye politikalarının hangi bileşimlerde ve yoğunlukta uygulanacağına bağlı
olarak millî gelir, yatırımlar, tüketim harcamaları ve faiz oranları da farklı yönlerde
şekillenebilirler. Aşağıdaki tabloda söz konusu olasılıkların bir listesi bulunmaktadır.
Örneğin, genişletici para ve maliye politikalarının eş anlı olarak uygulanması durumunda
millî gelir (Y) ve tüketim harcamaları (C) kesinlikle artacaktır. Buna karşılık, uygulanacak
politikalarının şiddetine bağlı olarak yatırım harcamaları (I) ve faiz oranları (r) belirlenecektir.
Para politikasının daha gevşek olarak uygulanması durumunda bu değişkenlerin de artış
yönünde değişeceği iddia edilebilir.
Tablo: IS-LM Modelinde Politika Karması
Maliye Politikası

Genişletici
Para
Politikası
Daraltıcı

Genişletici

Daraltıcı

Y artar

I artar

C artar

r düşer

I ve r belirsiz

Y ve C belirsiz

r artar

Y düşer

I düşer

C düşer

Y ve C belirsiz

I ve r belirsiz

IS-LM analiziyle ilgili bir diğer tartışma konusu Klasik-neoklasik gelenek ile
Keynesyenlerin farklı yaklaşımlarıdır. IS eğrisinin eğimi yatırım harcamalarının faiz
esnekliğine ve çarpan katsayısına bağlıdır. Klasikler yatırımların faiz esnekliğini yüksek kabul
ederler, dolayısıyla IS eğrisi daha yatıktır. Keynesyenlere göre ise yatırımların faiz esnekliği
düşüktür, IS eğrisi daha diktir.
Keynes para talebinin (Md) faize duyarlı olduğu durumu ve para politikasının
etkinliğinin kaybolduğu likidite tuzağı yaklaşımlarını ortaya koymuştur. Klasik gelenekte ise
para talebi (Md) faizlere göre inelastiktir ve ekonomi tam istihdam dengesindedir.
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Grafik: Klasik ve Keynesyenlere Göre IS Eğrisi

Grafik: Klasik ve Keynesyenlere Göre LM Eğrisi

Keynesyenlere göre ise IS daha dik ve LM ise eksik istihdam dengesinde (likidite
tuzağı nedeniyle) yataydır. Bu bağlamda para politikası etkin değildir, IS eğrisini kaydıran
maliye politikası etkindir.
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Grafik: Keynesyenlere Göre Eksik İstihdamda Ekonomi Politikası

13.3. AS – AD Analizi: Toplam Arz Toplam Talep Analizi
IS-LM analizinin eksikliğini gidermek yönünde ortaya konulan analizde AS (Derneşik
Arz veya Toplam Arz) ve AD (Derneşik Talep veya Toplam Talep) arasındaki etkileşim ele
alınır. Bu analizde önceki makroekonomik modellemelerde yer almayan fiyatlar genel
seviyesi (P) olgusu da analize dâhil edilmiştir. AD eğrisi IS-LM analizinde fiyatlarla ilgili
değişimden yola çıkılarak elde edilir. Reel para stokundaki değişmelerin, denge harcama ve
hasıla düzeyi üzerindeki etkisi, AD eğrisinin eğimini belirler. Bundan dolayı, para arzındaki
değişmelerin denge hasıla ve harcama düzeylerine etkisini belirleyen şeyler AD’nin eğimini
de belirler. Buna göre: IS yatıklaştıkça (çarpan değeri ve yatırımların faize duyarlılığı arttıkça)
AD yatıklaşır. Yine LM dikleştikçe (para talebinin faize duyarlılığı azaldıkça ve para talebinin
gelire duyarlılığı arttıkça) AD yatıklaşacaktır.
Toplam talep eğrisi (AD) IS-LM modelinden yola çıkıldığı gibi Keynesyen basit
toplam talep modelinden türetilebilir ve mikroekonomideki bireysel ve piyasa talep eğrileri
gibi negatif eğime sahiptir. Toplam talep, her fiyat düzeyinde yapılması planlanan harcamalar
toplamıdır.
Toplam arz eğrisi (AS) değişik fiyat düzeylerinde ekonomideki firmaların arz etmeyi
planladıkları hasıla miktarlarını gösterir. AS mal ve faktör piyasalarının koşullarını birlikte
yansıtmaktadır. AS eğrisi Keynesyen varsayımda yatay, diğer varsayımlarda ise kısa dönemde
pozitif eğimli, uzun dönemde ise düşeydir.
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AD ile AS kesiştiği noktada ekonomideki millî gelir ve fiyatlar genel düzeyi
belirlenecektir. AD eğrisindeki kaymalar millî gelir seviyesindeki değişimi beraberinde
getirmektedir.
Grafik: AS – AD Modeli

Toplam arz teorisi makroekonominin en son geliştirilmiş alanlarından biridir. Toplam
arz konusunda geliştirilmiş ve başlangıç noktaları farklı pek çok model olmasına karşın
hemen hemen hepsi aynı sonuca ulaşmaktadır: Toplam arz eğrisi kısa dönemde pozitif eğimli,
uzun dönemde ise düşeydir. Toplam arz, değişik fiyat düzeylerinde, ekonomideki bütün
firmaların arz etmeyi planladıkları hasıla miktarlarını gösterir. Firmaların arz etmek istedikleri
miktar, mallarını satınca alacakları para kadar (ki bunu fiyat düzeyi belirler), bunları üretmek
için kullandıkları faktörlere (özellikle işgücüne) ödenen paraya da bağlıdır. Şu hâlde toplam
arz eğrisi (AS), mal ve faktör piyasalarının koşullarını birlikte yansıtmaktadır. Toplam talep
eğrisinin toplam arz eğrisi ile kesiştiği noktada ekonomide dengeyi sağlayan fiyat ve üretim
düzeyi belirlenir. Bu iki eğrideki değişmelere bağlı olarak fiyat ve üretim düzeyi değişir.
AS eğrisi ise, bir ülkede üreticilerin yani AS’nin fiyatlara yönelik tavırlarını ortaya
koyar. Bu açıdan bakıldığında, arz edenler içinde bulundukları koşullara göre üç farklı tepkide
bulunabilirler. Eğer Keynes’in tanımladığı türden bir efektif talep yetersizliği içinde iseler,
fiyat artışlarından bağımsız bir şekilde üretimi artırma eğiliminde olurlar (Keynesyen bölge).
Yani eksik kapasitelerini talep artışı ile karşılaştıkça kullanmaya yönelirler. Kapasite sınırına
yaklaştıkça kısa dönemde üretimi artırabilmek için yükselen maliyetlerle çalışırlar, bir başka
deyişle azalan verim yasasına tabidirler. Bu açıdan bakıldığında ancak fiyat artışları
olduğunda üretimi artırabilirler (Ara bölge). Tam istihdam sınırına ulaşıldığında ise, artık kısa
dönemde üretimi daha fazla artırmak mümkün değildir ve talep artışları sadece fiyatları (P)
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yükseltir (Klasik bölge). Şekillerde AS’nin yatay olduğu bölge Keynesyen bölge, dikey
olduğu bölge Klasik bölge ve pozitif eğime sahip olduğu bölge Ara bölge olarak adlandırılır.
Bunlara toplam arz eğrisinin farklı durumları adı verilmektedir.
Keynesyen Durum: Keynesyen toplam arz eğrisi, yatay eksene paralel olduğundan,
fiyatlar genel düzeyinde bir değişme olmadan üretim hacmi artırılabilmektedir. Genişletici
para ve maliye politikaları AD’yi sağa kaydıracak ve bu kayma kadar gelir düzeyi artacaktır.
Genişletici politikaların hasıla düzeyini artırma mekanizması şöyledir: Genişletici maliye
politikası, toplam talebi artırır, üretim ve gelir düzeyi artar, bu ise para talebinin gelir
esnekliğine bağlı olarak para talebini artırır, faiz oranı yükselir, yatırımlar düşer, toplam talep
biraz daralır. Burada toplam talepteki kayma, basit çarpan mekanizmasının yol
açabileceğinden daha düşüktür. Bunun nedeni ise burada dışlama etkisinin dikkate alınması,
basit çarpanda dışlama etkisinin göz ardı edilmesidir.
Klasik Durum: Klasik durumda toplam arz eğrisi, tam istihdam varsayımı nedeniyle
diktir. Fiyat düzeyi ne olursa olsun firmalar Yti kadar hasıla arz etmektedirler. Bu varsayım
altında elde edilen sonuçlar Keynesyen durumdaki sonuçlardan çok farklıdır. Keynesyen
durumun aksine fiyat düzeyi değil hasıla düzeyi veridir. Fiyat düzeyi toplam arz ve talep
eğrilerinin kesişimi ile belirlenmektedir. Kamu harcaması artışı, toplam talebi artırarak AD’yi
sağa kaydırır. Ancak üretim artırılamadığı için fiyat düzeyi yükselir. Fiyat düzeyinin yükselişi
reel para arzını düşürür, faiz haddini yükseltir. Bu ise yatırımları düşürür. Yatırımlardaki
azalma, kamu harcamaları artışını büsbütün dışlayacak kadardır. Yani tam dışlama (crowding
out) durumu vardır. Tam dışlama etkisi (crowding out), LM eğrisi düşey eksene paralel iken
gerçekleşir. Ancak bunun nedeni talep yönlüdür. Burada ise üretim artırılamadığı için, yani
arz yönlü bir nedenle tam dışlama etkisi olur. Tam dışlama etkisinde üretim yine tam istihdam
üretimine eşittir. Faiz oranı ise yükselmiştir. Faizdeki bu artış, özel tasarrufları artırıp, özel
yatırımları kısacaktır ki, bunun miktarı, kamu harcamalarındaki artışa eşit olacaktır. Sonuçta
talep artışı üretimi değil, fiyat düzeyini artırmıştır.
Ara bölge veya pozitif eğimli arz eğrisi: Kısa dönemde ise fiyatlar yapışkandır ve
toplam arz eğrisi düşey değil pozitif eğimlidir. Bu durumda toplam talep eğrisindeki kayma
hasılada da dalgalanmalara neden olur. Fiyat yapışkanlığını tam varsayarsak bir uç durum
olarak yatay bir toplam arz eğrisi ortaya çıkâr ki bu Keynesyen toplam arz eğrisine karşılık
gelmekte olup, kısa dönem de ortaya çıkan sonuçların Keynesyen modele daha yakın olduğu
biçiminde bir sonucu ima etmektedir. Toplam arz konusunda geliştirilmiş ve başlangıç
noktaları farklı pek çok model olmasına karşın hemen hepsi aynı sonuca ulaşmaktadır:
Toplam arz eğrisi kısa dönemde pozitif eğimli, uzun dönemde ise düşeydir.

13.4. Meraklısı İçin Ek Okuma
Ortodoks Keynesyen İktisadın Temel Önermeleri
Birinci Önerme: modern sanayileşmiş kapitalist ekonomiler, bazen oldukça ciddi,
toplam (efektif) talep eksikliği ile ortaya çıkan, maliyetli resesyonlara yatkın olduklarından
dolayı, kendine has bir kusura sahiptirler. Resesyonlar, hem parasal hem reel pek çok
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kaynağın ortaya çıkardığı, genellikle talep şokları ile ortaya çıkan, tam istihdam denge
düzeyinden arzu edilmeyen uzaklaşmalar olarak görülmelidir. …[B]u düşünce istikrarsızlığın
ana kaynağı olarak arz şoklarının önemini vurgulayan reel konjonktür teorisinin sonuçlarıyla
ters düşmektedir.
İkinci Önerme: Ortodoks Keynesyenler ekonominin iki rejimden sadece birinde
olabileceğine inanmaktadırlar. Keynesyen rejimde, toplam ekonomik aktivite talep tarafından
belirlenmektedir. Oysa, klasik rejimde üretim, ekonominin arz tarafından belirlenmekte ve bu
durumda arz kendi talebini yaratmaktadır (Say Kanunu). Eski Keynesyen görüşe göre ise
ekonomi, farklı zaman noktalarında her iki rejimde de olabilmekteydi. Tersine, Robert Lucas
ve Edward Prescott gibi yeni klasik iktisatçılar ise ekonomiyi her zaman arz-yanlı
rejimdeymiş gibi modellemişlerdir. Keynesyen talep yanlı rejimde, istihdam ve üretim,
kaynağı ne olursa olsun reel talep artışına olumlu tepki vereceklerdir.
Üçüncü Önerme: İşsizlik, Keynesyen sistemin büyük bir özelliğidir ve işsizliğin büyük
bir bölümü, benzer niteliğe sahip olan ve cari dönemde istihdam edilen işçilerin elde ettikleri
ücret düzeyinde çalışmaya hazır olup ancak bir işe sahip olamayanların oluşturduğu gayri
iradi türdür. …[B]u düşünce işsizliği gönüllü bir olgu olarak gören pek çok monetarist, yeni
klasik ve reel konjonktür iktisatçılarına oldukça ters düşmektedir.
Dördüncü Önerme: “Piyasa ekonomisi, toplam üretim, işsizlik ve fiyatlarda
dalgalanmalara tabidir. Bu dalgalanmalar dışarıdan bir müdahaleye ihtiyaç duymaktadır; o
zaman müdahale edilebilir, bu yüzden de müdahale edilmelidir”. Para ve maliye
politikalarının takdire bağlı ve koordineli uygulamaları ekonomiyi istikrarlı kılmada önemli
bir rol oynamaktadır. Adı geçen bu makroekonomik araçlar, üretim ve istihdam gibi reel
ekonomik hedeflere odaklanmalıdır. 1960’ların ortaları itibarıyla maliye politikasına yapılan
ilk ‘hidrolik’ Keynesyen vurgu, özellikle Amerika’da Modigliani ve Tobin gibi Keynesyen
düşünürler arasında bir hayli geliştirilmiştir. Oysa Amerika’da ‘monetaristler’den ayırmak
için, “Yeni Ekonominin” savunucuları “maliyeci” olarak adlandırılmıştı. Ancak Solow ve
Tobin’in de belirttiği gibi dikotomi oldukça belirgin değildi. 1960’lardan çok önce neoKeynesyen neo-klasik sentez toplam talebi yönetebilmek için parasal önlemlerle mali
önlemlere eşit derece önem vermiştir.
Beşinci Önerme: Modern sanayi ekonomilerinde, fiyatlar ve ücretler tam esnek
değildir. Bu yüzden toplam talepte, beklenen veya beklenmeyen, bir değişikliğin, nominal
değişkenlerden ziyade reel üretim ve istihdam üzerindeki en büyük etkisi kısa dönemde ortaya
çıkacaktır. Nominal fiyat katılığı veri iken, ekonomi en azından arz kısıtlı tam istihdam
dengesine ulaşana kadar, kısa dönem toplam arz eğrisi pozitif eğime sahiptir.
Altıncı Önerme: İş çevrimleri üretimdeki dalgalanmaları ifade etmektedir. Söz konuş
dalgalanmalar, tam istihdam denge trend yolundan istenmeyen sapmalar anlamına
gelmektedir. Bu nedenle iş çevrimleri, trendin etrafında ki sistematik dalgalanmalar olarak
algılanmamalıdır.
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Yedinci Önerme: Para ve maliye politikalarını kontrole eden politika yapıcı, enflasyon
ile işsizlik arasında kısa dönemde doğrusal olmayan bir ödünleşme ile karşı karşıya
kalmaktadır. Önceleri, 1960’larda, pek çok Keynesyen, bu ödünleşme ilişkisinin nispeten
istikrarlı olduğunu savunuyorlardı. Ne var ki daha sonra, Solow ve Tobin, 1960’ların
başlarında Keynesyenlerin 1961 yılına kadar savaş sonrası yıllara ait verilerin gösterdiği
Phillips eğrisinin istikrarlılığı hakkında fazla ısrarlı olmuş olabileceklerini itiraf etmişlerdir.
Sekizinci Önerme: Tobin dahil, daha çok tartışan ve daha az aynı fikri paylaşan bazı
Keynesyenler tam istihdama ve fiyat istikrarına eş anlı olarak ulaşmada gerekli bir politika
aracı olarak, gelirler politikasının geçici olarak kullanılmasını çeşitli vesilelerle
desteklemişlerdir. Özellikle 1960’larda ve 1970’lerin başlarında Amerikalı meslektaşlarına
göre Avrupalı Keynesyenler arasında bu tür politikalar için ilgi çok daha fazlaydı.
Dokuzuncu Önerme: Keynesyen makroekonomi, kısa dönem istikrarsızlık sorunlarıyla
ilgilenirken uzun dönem büyüme ve kalkınma konularına eğilmemektedir. Kısa dönem talep
dalgalanmalarını, uzun dönem arz trendinden ayırmak neo-klasik sentezin temel özelliğidir.
Oysa, sıkı maliye politikasıyla gevşek para politikasını birleştiren bir istikrar politikası,
“yatırım ve sermaye oluşumunun ağırlığının daha yüksek, tüketiminkinin ise daha düşük
olduğu bir üretim bileşimine neden olacaktır”. Bu nedenle, böyle bir karma, ekonominin
büyümesinin uzun dönem potansiyel büyümede olmasına daha çok yardımcı olacaktır.
“Konjonktür dalgalanmalarını yumuşatma ve tam istihdamı sağlama makroekonomi
politikasının birinci özelliğiydi. Ancak bu, ekonominin üretim kapasitesinde daha hızlı
büyümeye yol açan yollarla yapılmalıydı”.
Kaynak: Brian Snowdon – Howard R. Vane, Modern Makroekonomi: Temelleri,
Gelişimi ve Bugünü, 2012, sf. 127-128.
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Bölüm Soruları
1)

Mal piyasasını temsil eden IS eğrisinin eğimi nasıldır?

a)

Negatif

b)

Sıfır

c)

Sonsuz

d)

Pozitif

e)

Yatay

2)

Yatırım tasarruf piyasasının dengesi nerede kurulmaktadır?

a)

IS ile LM eğrilerinin kesiştiği noktada

b)

IS eğrisinde

c)

LM eğrisinde

d)

AS eğrisinde

e)

AD eğrisinde

3)

AS-AD analizi hangi iktisadi değişkenler arasındaki ilişkiyi göstermektedir?

a)

Yatırım ve tasarruf

b)

Üretim ve tüketim

c)

Fiyatlar genel düzeyi ve reel milli gelir

d)

Üretim ve milli gelir

e)

Üretim ve yatırım

4)

AD eğrisini eğimi nasıldır?

a)

Pozitif

b)

Yatay

c)

Dikey

d)

Sonsuz

e)

Negatif
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5)

Genişletici para politikası IS-LM modelinde dengeyi ne yönde değiştirecektir?

a)

Faiz düşer, milli gelir azalır

b)

Faiz düşer, milli gelir artar

c)

Değişim olmaz

d)

Faiz artar, milli gelir azalır

e)

Faiz artar, milli gelir artar

6)

Mal piyasasını aşağıdaki eğrilerden hangisi temsil etmektedir?

a)

LM

b)

Philips

c)

Arz

d)

Toplam talep

e)

IS

7)

Para piyasasını temsil eden LM eğrisinin eğimi nasıldır?

a)

Negatif

b)

Sıfır

c)

Sonsuz

d)

Pozitif

e)

Yatay

8)
Keynesyenlere göre yatırımların faiz esnekliğinin düşük olması IS eğrisini
nasıl etkilemektedir?
a)

IS eğrisi etkilenmez

b)

IS eğrisi daha dik eğime sahip olur

c)

Bilinemez

d)

IS eğrisi daha yatay eğime sahip olur

e)

IS eğrisi sonsuz esnek olur

224

9)

Daraltıcı para politikası IS-LM modelinde dengeyi ne yönde değiştirecektir?

a)

Faiz düşer, milli gelir azalır

b)

Faiz düşer, milli gelir artar

c)

Faiz artar, milli gelir azalır

d)

Değişim olmaz

e)

Faiz artar, milli gelir artar

10)

Para piyasasını aşağıdaki eğrilerden hangisi temsil etmektedir?

a)

LM

b)

Arz

c)

Toplam talep

d)

IS

e)

Philips

Cevaplar
1) D

2) A

3) C

4) E

5) B

6) E

7) D

8) B

9) C

10) A
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14. FAİZ TEORİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Faiz kavramı



Faizin oluşumu



Faiz teorileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Faiz kavramının tanımı nedir?

2)

Ekonomide faizin belirlenmesi nasıl gerçekleşir?

3)

Farklı faiz teorileri var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Faiz kavramı

Faiz kavramının tanımını
öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Faiz teorileri

İktisat teorilerinden hareketle Kazanım okuyarak,
farklı faiz yaklaşımlarını
araştırarak, tartışarak ve
öğrenmek
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Faizin belirlenmesi

Faizin değişimi ve etkilerini
kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Faiz



Klasik İktisat



Keynesyen İktisat



Yatırım



Tasarruf



Para Piyasası
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Giriş
Ekonomik bir değişken olarak faizin nasıl tanımlandığına dair farklı yaklaşımları
tartışmak yerinde olacaktır. Parasallaşma ve finansallaşma süreçleri çerçevesinde faiz modern
ekonomide çok önemki bir konumda yer almaktadır.
Ayrıca, merkez bankalarının para piyasalarını etkileyen kararları çerçevesinde
doğrudan veya dolaylı biçimde faiz değişkeni üzerinde gerçekleştirdikleri etkileri de ele
almak faydalı olacaktır.
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14.1. Faiz Kavramı
İktisat teorisine göre faiz sermaye faktörünün üretime katılması karşılığında üretimin
sonuçlarından beklediği bir paydır. Bu çerçeveden bakıldığında faiz kavramının üretim ve
yatırım ile ilişkilendirildiği vurgulanmalıdır. Parasallaşma ve finansallaşma süreçleri
çerçevesinde faiz oranı öncelikle üreticiler için, özellikle de yatırım kararlarını alırken dikkate
almak zorunda oldukları bir iktisadi değişken hâline gelmiştir. Dahası, modern ekonomik
ilişkilerde tüketim harcamaları açısından da faiz oranlarının önem kazandığı görülmektedir.
Tüketim harcamalarının giderek daha büyük bir oranının finansman yoluyla gerçekleştirmesi
ekonomik ilişkilerde faiz değişkeninin önemini yükseltmektedir.
Zaman içinde faize dair farklı kavramlar da ele alınmıştır. Bunlardan en
önemlilerinden biri ise nominal faiz ile reel faiz ayrımıdır.
Nominal faiz bir borç ilişkisinde sözleşme detaylarında belirlenen sayısal değerdir.
Borç ilişkisinin hayata geçirilmesinde karara bağlanan belki de en önemli değişkendir.
Ancak, borç ilişkisinin sürdüğü zaman aralığında ortaya çıkan fiyat artışları veya
enflasyon da dikkate alınarak hesaplanan faiz ise reel faizdir. Başka bir ifadeyle, nominal
faizden enflasyonun etkisinin giderilmesiyle ortaya çıkan faizdir.

14.2. Faiz Teorileri
Ele alınması gereken faiz teorileri şunlardır:
-

Klasik (Reel) Faiz Teorisi

-

Parasal Faiz Teorisi (Keynesyen Likidite Tercihi Yaklaşımı)

-

Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi

Klasik (Reel) Faiz Teorisi:
Klasik iktisatçıların bu yaklaşımına göre faiz, bugünkü tüketimden vazgeçmenin
bedelidir.
oluşur.

Faiz haddi, tasarruf arzı ve yatırım talebinin karşılaştığı (I = S) sermaye piyasasında
Başka bir ifadeyle, bu teori kapsamında paranın faiz değişkeni üzerinde etkisi yoktur.

Reel faiz teorisinde klasik iktisatçılar faiz değişkenini reel iktisadi faktörler
çerçevesinde açıklamaya çalışmışlardır. Buna göre, tasarruf olgusu reel iktisadi davranış
olarak tüketimin türevi niteliğindedir. Tüketimini erteleyen iktisadi aktör, diğer bir deyişle
tasarruf eden tüketimden vazgeçmektedir. Bu vazgeçmenin kendisi açısından yarattığı kayıp
söz konusu tüketimi gerçekleştirseydi elde edeceği faydadır. Başka bir deyişle, tasarruf eden
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mahrum kaldığı faydanın karşılığı olacak bir iktisadi kazanç beklemektedir. İşte bu kazanca
faiz adı verilmektedir.
Yine bir diğer iktisadi davranış olarak üretimden bahsedilebilir. Ancak herhangi bir
üretimi gerçekleştirmek için öncelikle söz konusu alanda bir yatırım gerçekleştirerek üretim
fonksiyonunu kurmak gerekmektedir. Dolayısıyla yatırım olgusunu üretim olgusunun türevi
niteliğinde görmek mümkündür. Yatırımı gerçekleştirecek girişimcinin söz konusu yatırımı
finanse edecek sermayeye sahip olması gerekmemektedir, bu tutarı borçlanabilir. İşte
girişimci yatırımı gerçekleştirmek için gereken fonu borçlandığında buna bir bedel
ödeyecektir ki burada yine faiz terimini kullanmaktayız.
Grafik: Faizin Oluşumu

Tasarruf eden bu davranışı sonucu edindiği karşılığın artmasını isteyecektir. Bu açıdan
bakıldığında tasarruf davranışı ile faiz oranı arasında pozitif bir ilişki vardır. Daha yüksek faiz
alabileceğini düşünen tasarruf eden tasarruf tutarını artıracaktır.
Yatırımı yapan girişimci ise ödeyeceği bedel (faizi) bir maliyet olarak görmektedir.
Dolayısıyla daha yüksek faiz oranlarında bazı yatırımları gerçekleştirmekten vazgeçecektir.
Bu kapsamda faiz oranı ile yatırım miktarı arasında negatif bir ilişki vardır.
Yatırım tasarruf piyasasında veya diğer bir ifadeyle sermaye piyasasında faiz oranı
tasarruflarla yatırımları eşitleyen bir değişkendir.
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Grafik: Yatırımların Artışı ve Faiz Oranı Üzerindeki Etkisi

Yatırımların artması durumunda ekonomideki faiz oranlarının da yükselmesi
beklenmelidir. Daha yüksek kâr beklentisiyle girişimciler yatırımlarını artırarak daha yüksek
faizleri ödemeyi kabullenmekte; yükselen faiz oranları çerçevesinde de tasarruf edenler
tasarruf tutarlarını artıracaktır.
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Grafik: Tasarrufların Artışı ve Faiz Oranı Üzerindeki Etkisi

Ekonomide tasarrufların artması ise faiz oranlarının düşmesi yönünde bir etki
yaratacaktır. Tasarruf edenlerin iktisat dışı alanlardan kaynaklanan bir davranış değişikliği
veya iktisada alanda daha yüksek ücret edinmeleri gibi somut nedenlerden kaynaklanan bir
yönelim çerçevesinde tasarruf davranışları artabilir. Başka bir ifadeyle aynı faiz oranından
daha yüksek tutarda tasarruf edebilirler. Artan tasarruflarla düşen faizler ise girişimciler için
daha düşük karlılık oranlarına sahip yatırımların dahi gerçekleştirilebilmesini sağlamaktadır.
Parasal Faiz Teorisi (Keynesyen Likidite Tercihi Yaklaşımı)
Keynes’in yaklaşımında faiz oranı parasal bir değişkendir.
Diğer adıyla Likidite Tercihi yaklaşımında, faiz oranı, tasarruf ve yatırım
harcamalarından bağımsız olarak, para arzı ve talebi bağlamında belirlenmektedir.
Böylece, faiz oranı, para arzı sabitken, alternatif yatırım araçları karşısında kişilerin
para tutma tercihlerinin şiddetine göre değişebilir.
Benzer şekilde, para talebi sabitken, para arzındaki değişiklik faiz oranını etkileyebilir.
Keynesyen iktisat buradan hareketle, daha önce vurgulandığı üzere, klasik geleneğin paranın
yansızlığı varsayımın karşısında “müdahale prensibi”ni koymuşlardır. Başka bir ifadeyle, para
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artık bir iktisat politikası aracı olarak kabul edilmektedir. İktisat politikasının söz konusu
bileşeni para politikasıdır.
Keynesyen analizde, faizin 2 işlevi bulunmaktadır. Faiz oranı tasarrufun para olarak
tutulması ile alternatif yatırım araçlarına kayması arasındaki seçimi etkiler. Faiz, tasarrufu
para olarak tutmanın fiyatı veya likiditeden vazgeçmenin ödülü olarak görülür. Faiz oranı ne
kadar yüksek olursa, spekülatif para talebi o kadar düşük olmaktadır.
Ayrıca, faiz oranı para piyasası ile reel piyasa arasında ilişki kurar. Sermayenin
marjinal verimliliği (r) (iç verim oranı) ile piyasa faiz oranı (i) arasındaki ilişki, yatırım
(sermaye stokundaki net artış) talebini etkiler. Böylece, parasal kesimde belirlenen faiz oranı,
yatırım talebi yoluyla reel sektörü etkiler.
Likidite tercihi yaklaşımında para talebi (Md) faizde negatif duyarlılığı olan bir
davranış olarak kabul edilir. Buna göre iktisadi aktörler, klasik geleneğin de kabul ettiği gibi
işlem ve ihtiyat amacıyla para talep ederler. Ancak, Keynes bunlara üçüncü bir para talebi
motifini eklemiştir. Dolayısıyla Keynesyen para yaklaşımında para talebinin üç motifi
bulunmaktadır. Bunlar işlem, ihtiyat ve spekülasyon motifleridir.
Grafik: Parasal Faiz Teorisinde Faizin Oluşumu

Spekülasyon motifi iktisadi aktörün tasarrufunu öncelikle nakit (likidite) olarak elinde
bulundurduğunu kabul etmektedir. İktisadi aktör bu likiditeyi sermaye piyasalarına, diğer bir
deyişle faiz geliri elde edebileceği araçların (örneğin tahvil veya bono) el değiştirdiği
piyasalara götürme kararı verecektir. Burada karar değişkeni ise faiz oranıdır. İktisadi aktör
eğer elde edebileceği faiz oranını yetersiz buluyorsa likiditesini korur. Tam tersine faiz
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oranını yeterli bulur ise, likiditesini elden çıkarır ve sermaye piyasası aracını (Tahvili) satın
alır. Görüldüğü üzere, iktisadi aktörün likidite tercihinin faize duyarlılığı negatif yöndedir.
Buna karşılık para piyasasının diğer aktörü para otoritesinin (Merkez Bankasının) faiz
oranına duyarlılığı yoktur. Daha farklı bir ifadeyle Merkez Bankası faiz oranından
etkilenmeden para arzını artırabilir veya azaltabilir. Bu durumda da para arzının (Ms) faiz
esnekliğinin sıfır olduğunu ve dikey eksene paralel bir doğru olarak çizildiğini vurgulamak
gerekmektedir. Merkez Bankası, kendisinin belirlediği para arzını artırarak veya azaltarak faiz
oranlarını yönlendirmektedir. Başka bir ifadeyle, para piyasasında faiz oranı para arzı (Ms) ile
para talebinin (Md) karşılaşması bağlamında belirlenmektedir.
Grafik: Likidite Tercihi Yaklaşımında Faizin Değişimi

Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi
Ödünç verilebilir fonlar teorisi modern parasal ve finansal ekonomilerin bünyesinde
gerçekleşen fon transferlerinin koşullarını açıklamakta kullanılan bir diğer yaklaşımdır. Bu
yaklaşımda örnek vermek gerekirse finansal kurumların (bankaların) ödünç verilebilir fonların
aktarımının gerçekleştirilmesi modellenmektedir.
Ödünç verilebilir fonlar piyasasında, ödünç verilebilir fon talebi ve ödünç verilebilir
fon arzı karşılaşmaktadır. Ödünç verilebilir fon arzını oluşturan bileşenler ise tasarruflar ve
kaydi para yaratım olgusudur. Diğer taraftan, ödünç verilebilir fon talebini de yatırımlar ve
likidite talebi oluşturmaktadır.
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Grafik: Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi ve Faizin Oluşumu

Arz tarafında iktisadi aktörlerin tasarrufların fon piyasasına getirilmesi görülmektedir.
Birey veya firmaların bankacılık sisteminde açtırdıkları mevduat hesapları örnek verilebilir.
Benzer biçimde sermaye piyasasına getirilen fonlar (tahvil, bono veya hisse senedi işlemleri
için fonlar) da bu kapsamdadır. Ayrıca, bankacılık sisteminin (Merkez Bankası ve bankalar)
ürettiği kaydi para da arz tarafında karşımıza çıkan bir örnektir.
Talep tarafında ise öncelikle yatırımlar için talep edilen fonlar vardır. Girişimcilerin
yatırımları için talep ettikleri bu fonların yanında, yine birey ve firmaların nakit (likidite9
talepleri bulunmaktadır.
Ödünç verilebilir fonlar teorisinde faizin değişimi olgusuna gelindiğinde ise, örnek
olarak ödünç verilebilir fon talebinin artması verilebilir. Yatırım talebinin artması ve/veya
likidite talebinin artması durumlarında piyasada ele değiştiren fon miktarı artarken piyasa faiz
oranı (r) de artacaktır.
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Grafik: Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisinde Faizin Değişimi

14.3. Meraklısı İçin Ek Okuma
“Kafaları en çok karıştıran iki konu: Para ve faiz
Bana gelen sorulara baktığımda görüyorum ki Türk toplumunun kafasını en çok
karıştıran konuların başında para ve faiz geliyor. Parasını konuta yatırıp aldığı konutu kiraya
vererek gelir elde etmek ile parayı bankaya yatırıp faiz elde etmek arasındaki ilişkinin
aynılığını bir türlü tam olarak biçimlendiremiyor çoğu kişi. Bankada duran paranın durduğu
yerde faiz ürettiğini düşünerek “paradan para kazanmak” gibi bir tanımı benimsiyor insanlar.
Oysa banka ihtiyaç fazlası olduğu için tasarruf etmiş olan birinden mevduat diye aldığı parayı
yatırım yapmak isteyen bir başkasına kredi olarak veriyor. Krediyi alan konut yapıyor,
mevduat sahibi mevduatını çekip o konutu alıyor ve kiraya veriyor.
Paranın işlevleri ve para tutmanın nedenleri
Paranın üç temel işlevi var: (1) Malların değiş tokuşuna aracılık etmek. (2) Değer
ölçüsü görevi görmek. (3) Değer saklama görevi yapmak.
Para talebi yani insanların parayı tutma isteği üç nedenle doğar: (1) Günlük
ihtiyaçlarını karşılamak. (2) Geleceklerini güven altına almak. (3) Spekülasyon yapmak.
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Para iki nedenle biriktirilir: (1) Geleceği güven altına almak için. (2) Spekülasyon
yapmak ve eldeki para miktarını artırmak için. Her iki nedenle biriktirilen para iki şekilde
saklanır: (1) Yastık altında saklanır ya da altın gibi değer artışı dışında getirisi olmayan
alanlara yatırılır. (2) Mevduata, tahvile, bonoya, fonlara ya da hisse senedine konularak faiz
ya da getiri elde edecek alanlara yatırılır. İlkinde anaparanın değer artışı veya azalışı dışında
bir getirisi veya kaybı olmaz. İkincisinde hem anaparanın değeri değişebilir hem de bunun
üzerine bir faiz, temettü vb. gibi getiri elde edilir.
Tasarruf nedir, niçin yapılır?
Tasarruf (S), gelirin (Y) bir fonksiyonudur: S = f (Y). Gelir arttıkça tasarruf artar, gelir
azaldıkça tasarruf azalır. Tasarruf (S), gelirin (Y) tüketimden (C) arta kalan kısmıdır:
S=Y-C
Tasarruf iki şekilde olur: (1) Pozitif tasarruf. (2) Negatif tasarruf. Y = C ise S sıfıra
eşittir. Y > C ise S pozitiftir. Y < C ise S negatiftir. Negatif tasarruf borçlanma demektir.
İnsanların tasarrufunu üç şey etkiler: (1) Gelirinin düzeyi. (2) Geleceğini güven altına
alma arzusunun gücü. (3) Spekülasyon arzusu. Kişinin geliri günlük ihtiyaçlarını karşılamaya
ancak yetiyorsa tasarruf yapması söz konusu değildir. Hatta geliri günlük ihtiyaçlarını bile
karşılamaya yetmiyorsa o zaman negatif tasarruf yani borçlanmaya gider. Kişinin geliri
günlük ihtiyaçlarını karşılamaktan daha fazlaysa o zaman tasarruf söz konusu olur. Bu
aşamada birikimini iki şekilde yönlendirebilir: (1) Geleceğini güven altına alabilmek,
emeklilik döneminde yaşayacağı gelir düşüşünü karşılayabilmek için tasarruflarını gelir
getirecek alanlara yatırabilir (mevduat yapabilir, borsaya girebilir, gayrimenkul alabilir vb.)
Bu birikimi çok zorunlu kalmadıkça kullanmaz. (2) Geliri hem günlük ihtiyaçlarını
karşılamaya hem de geleceğini güven altına alacak birikimi yapmaya yetiyor ve artıyorsa o
zaman spekülasyon güdüsü devreye girer ve o artan parayla gelir getirici alanlara yönelebilir.
Faiz neyi etkiler?
Faizin yüksek ya da düşük olması günlük ihtiyaçlar için ayrılacak parayı fazla
etkilemez. Çünkü bu harcamalar yemek gibi, giyecek gibi ya da ev kirası gibi zorunlu
harcamalardır. Bu giderlerin faizden etkilenerek kısılabilmesi ancak aşırı yüksek faiz oranları
ve geçici durumlar için mümkün olabilir. O hâlde faiz ancak günlük ihtiyaçlarını karşılayacak
miktarda gelir elde eden kişilerin üzerinde geliri olanların geleceklerini güven altına almak ve
spekülasyon yapmak amacıyla ayırdıkları bölümü etkiler.
Ayda 1.000 TL geliri olan bir kişiyi düşünelim. Diyelim ki bu kişi 500 TL kira veriyor
ve kalan 500 TL ile de yemek, giyim, ulaşım vb. zorunlu giderlerini karşılıyor. Faizin yüzde 5
ya da 25 olmasının bu kişi açısından bir önemi yoktur. Bu kişi açısından faiz ancak borçla alış
veriş yapıyorsa ödeyeceği faiz oranı açısından etkilidir.
Şimdi de ayda 7.000 TL geliri olan bir kişiyi düşünelim. Diyelim ki bu kişi ayda 1500
TL kira gideri ödüyor ve yemek, giyim vb. zorunlu giderler için 2000 TL harcıyor,
otomobiline 500 TL harcıyor, eğlence ve kültür için 1000 TL harcıyor olsun. Yine diyelim ki
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bu kişi kalan 2000 TL’nin 1000 TL’sini geleceğinin güvencesi olarak bir emekli fonuna
yatırıyor, 1000 TL’si ile de yıllık yüzde 7,5 faizli mevduat hesabı tutuyor olsun. Faiz
oranındaki değişiklikler bu kişinin 1000 TL’yi nerede ve nasıl tutacağını etkiler. Eğer bir yıl
sonrası için beklenen enflasyon yüzde 8 ise bu kişinin bir yıl sonra elde edeceği faiz negatif
olacaktır. Bu durumda bu kişinin o parayı mevduat olarak tutması pek akıllıca bir iş değildir.
O zaman o parayı kullanmak için önünde üç seçenek olacaktır: (1) Harcamalarını artırmak ve
o parayı tüketimde kullanmak. (2) 1000 TL’sini de geleceğini güven altına almakta kullanmak
ve emeklilik sistemine yatırdığı parayı artırmak. (3) 1000 TL’sini faiz dışında daha iyi getiri
getirecek bir alana yöneltmek.
Eğer faizler düştüğünde bu kişi spekülasyon için ayırdığı parayı emeklilik sistemine
aktarmaya karar verirse tasarruflar etkilenmez sadece yer değiştirmiş olur. Kişi bu parayı
tüketime harcarsa tasarruflar düşer, tüketim harcamaları artar. Kişi bu parayı mevduattan ya
da tahvilden alıp örneğin gayrimenkule harcarsa o zaman da tasarruflar düşer, tüketim
harcamaları artar (ekonomi açısından mevcut bir konutun satın alınması yatırım değil tüketim
harcamasıdır. Yatırım harcaması olabilmesi için yeni konut inşası olmalıdır.)
Faiz düşerse pozitif tasarruflar düşer, negatif tasarruflar (yani borçlanma) artar. Pozitif
tasarruflar azalır çünkü getirisi olmayan bir şeyi kimse tutmak istemez. Negatif tasarruflar
yani borçlanma artar çünkü düşük faiz borçlanmayı çekici hâle getirir.
Faizin pozitif bir değer taşıması sanıldığı kadar kötü bir şey değildir. Kötü olan, makul
düzeyin ötesine geçmiş aşırı yüksek faizdir.
Kaynak: Mahfi Eğilmez, 2012, “Para ve
http://www.mahfiegilmez.com/2012/11/para-ve-faiz.html.

Faiz”,

Kendime

Yazılar,
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen likidite tercihi yaklaşımının kabul ettiği
yeni para talebi motifidir?
a)

İşlem motifi

b)

İhtiyat motifi

c)

Talep motifi

d)

Spekülasyon motifi

e)

Mübadele motifi

2)
Faizin oluşumunu yatırım ve tasarruf davranışları çerçevesinde açıklayan teori
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Reel faiz teorisi

b)

Parasal faiz teorisi

c)

Ödünç verilebilir fonlar teorisi

d)

Monetarist teori

e)

Likidite tercihi teorisi

3)

Faizin oluşumunda para piyasasını esas alan teori hangisidir?

a)

Reel faiz teorisi

b)

Parasal faiz teorisi

c)

Ödünç verilebilir fonlar teorisi

d)

Monetarist teori

e)

Klasik faiz teorisi

4)
hangisidir?

Parasal ve finansal nitelikte fon transferlerini açıklamaya yönelen teori

a)

Monetarist teori

b)

Klasik teori

c)

Reel faiz teroisi
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d)

Likidite tercihi teorisi

e)

Ödünç verilebilir fonlar teorisi

5)
Para arzının artırılması sonucunda faiz oranlarının taban bir seviyeye düşmesi
ve para arzı artışlarının nakit olarak tutulması nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Tahvil ihracı

b)

Ödünç verilebilir fon transferi

c)

Likidite tuzağı

d)

Makroekonomik dengesizlik

e)

Talep yetersizliği

6)
Aşağıdakilerden
motiflerinden biridir?

hangisi

Klasik

yaklaşımın

kabul

ettiği

a)

Likidite motifi

b)

Talep motifi

c)

Spekülasyon motifi

d)

Borçlanma motifi

e)

İhtiyat motifi

7)

Likidite tercihi yaklaşımında para arzı eğrisinin eğimi nasıldır?

a)

Sonsuz

b)

Yatay

c)

Esnek

d)

Sıfır

e)

1’den büyük

para

talebi

8)
Keynesyen analizde para piyasası ile reel piyasa arasında bağlantı kuran
iktisadi değişken aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Faiz oranı

b)

Büyüme oranı
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c)

İşsizlik oranı

d)

Likidite oranı

e)

Karşılık oranı

9)

Yatırım tasarruf piyasasında tasarrufların artması nasıl etki yaratır?

a)

Faiz yükselir

b)

Faiz değişmez

c)

Faiz azalır

d)

Hesaplanamaz

e)

Nötrdür

10)
Bir borç alacak ilişkisinde faiz hususunda sözleşme detaylarında belirlenen
sayısal değer nasıl adlandırılmaktadır?
a)

Reel faiz

b)

Nominal faiz

c)

Bileşik faiz

d)

Politika faizi

e)

Kısa vadeli faiz

Cevaplar
1) D

2) A

3) B

4) E

5) C

6) E

7) D

8) A

9) C

10) B
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