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çok tartışılan bir kavram olma aşamasından
çok, akıl karıştıran bir kavram olma aşamasına gelmiş . bulunmakta dır. Bu aşama kendisini en çok, iktisat politikaları açısından «pam
arzı»nın tanımını yapmakta karşılaşılan güçlükte belli etmektedir. Akıl
karışıklığının esasta «para» kavramının kendisinden kaynaklandığı
söylenebilir.
Yanılgının kökenlerine inebilmek için otuz sene kadar gerilere
gitmekte yarar vardır. 1956 yılında M. Friedman şunları söylemektedir: «Ampirik bir bilim olduğu ileri sürülen iktisat bilimine karşı ileri
sürülen en önemli suçlamalar dan birisi, iktisatın çok az sayıda temelli
düzenlilikle r (regularities) sunabilmesidir. Paraya ilişkin konular, bu
iddiaya karşı ileri sürülebilec ek en önemli örnektir;n .rr~şa dönemde
para stokunda . ve fiyatlarda meydana gelen önemli d~ışiklikler arasındaki ilişkide olduğu gibi, çok değişik koşullarda bu denli tekdüze
bir şekilde kendini yinelediği gözlenen ampirik bir ilişki, iktisat biliminde belki de hiç gözlenmemiştir; para stokundaki ve fiyatlardaki
değişmeler değişmez bir şekilde birbirlerine bağlıdır ve değişmeler
aynı yöndedir. Bu tekdüze ilişkinin derecesi, öyle sanıyorum ki, doğal
bilimlerin temelini oluşturan tekdüze ilişkiler düzeyinded ir (Friedman,
1956). Monetarizm in temelini oluşturan bu tür cesur iddialar ileri sürüldüklerind e çok şeyler vaadediyordu (Çeşitli görünümler de karşı
mıza çıksa da monetarizm temelde para 'arzının önemine ilişkin bir
doktrindir).
Friedman'a göre parayı teorik olarak tanımlamak ve belirlemek
gereksiz ve yanıltıcıdır. Ona göre, para talebine ilişkin ekonometri k
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testlerde hangi aktifler en iyi sonuçları veriyorsa, o aktifler paradır.
Ekonometrik testler net, acık ve belli bir süre geçerli sonuçlar verdiği
sürece bu söylenenlere katılmak mümkün olabilir. Fakat deneyimler
bize durumun hiç de öyle olmadığını ·göstermektedir. Tekrıolojide ve
ödeme uygulamalarında meydana gelen değişiklikler, finansal araçlarda ve finansal yapıda devrim niteliğinde değişikliklere neden olmakta, bütün bunlar da parasal koşulları değerlendirmede değer yargılarının önemini artırmaktadır. Ayrıca, unutmamak gerekir ki, ekonometriyi düşüncenin yerine ikame etmek son derece yanlıştır: Ekonometri düşüncenin ikamesi değildir.
Öyle görülüyor ki, işe işin başından başlamak ve paranın niteliğini yeniden gözden geçirmek, bazı yanlış anlamaları ortadan kaldırmak yönünden son derece yararlı olacaktır. Yanlışlığın kökeninde, monetarist teorinin, paraya ilişkin yaklaşımını, Keynezyen teorinin
de aracılığı ile, paranın mal (genellikle altın) olduğu bir dünyadan
devralması ve bunu yaparken de, 'kredi parası ile mal-para arasın
daki mua.zzam farklılığa gerekli önemi vermemesi yatmaktadır. Günümüzde parasal ve finansal konularla ilgili olarak içinde yaşadığımız
zihin karışıklığının temelinde, bu yanlış temele dayandırılmış yaklaşımın yattığı konusu, aşağıdaki satırlarda ana hatları ile incelenecektir.
~ıerden, parasal öğelerin önemsiz olduğu yargısına
aksine, burada vurgulanmak istenen, parasal ve
Tam
ulaşılmama hoır.
finansal güçlerin, yalnızca 'para arzı' kavramı altında toplanan güçlerden çok daha geniş ve karmaşık olduğudur. Bu düşünce tarzı,
Gurley ve Shaw'un yaptığı çalışmalarla (1955) başfayan, Radcliffe
Raporu (1959) ile gelişen ve günümüzde Kaldor ve Tobin tarafından
sürdürülen düşünce geleneğinin bir uzantısıdır. Bu yaklaşımın özünde, vurgunun, finansal büyüklüklerdeki değişmelerden, bu değişme
lere neden olan süreçlere kaydırılması yatmaktadır.

· Bu söylfi·
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Alt1n Standardmda·n Ka:lan Miras

(Bu altbölümde mal-paranın özellikleri üzerinde durulacak, sonraki altbölümlerde ise kredi parasının nitelikleri incelenecektir).
Monetarizm ve paranın önemli olduğu düşüncesi, geçerliliği bakımmdan paranın ne olduğunun açık-seçik tanımlanabilmesine bağ
lıdır. Teoride· çok mutena bir yeri ve önemi olan para gibi bir aktifin
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kimliğinin, uygulamada tatmin edic.i bir şekilde belirlenememesi, iktisat bilimindeki en çarpıcı tuhaflıklardan birisidir.
Paranın tanımının yapılması

her zaman o kadar güç

olmamıştır.

Paranın (altın gibi) bir mal olduğu dönemlerde,. para ile .diğer aktifler
arasında

kesin bir ayrıma gitmek kuşkusuz son derece gerçekçidir.
kendine özgü nitelikleri, finansal aktiflerle cok çarpıcı
bir zıtlık gösterir. Mal-para, maddesel olduğu ve finansal bir hakkı
göstermediği için, kimsenin borcu değilken, elinde bulunduran için
bir değerdir. Bu nedenle, mal-para, bir kredi işleminde bir değişim
aracı olarak kullanılabilir olmakla beraber, piyasadaki mal-para miktarı, kredi hacmi konusunda bize hiç birşey söylemez. Paranın dünyası, tasarruflar ve yatırımlar, ödüne-almalar ve ödüne-vermeler, açık
lar ve fazlalar dünyasından farklı bir dünyadır. Bunun bir sonucu olarak, sistemdeki mal-para miktarında herhangi bir değişiklik olduğu
zaman, finansal aktif veya pasiflerde buna tekabül eden bir deği
şiklik olmayacaktır. Para, ya cennetten gelen bir hurma gibi ortaya
çıkacaktır veya belli bir emek harcayarak (örneğin madenlerden) elde
edilecektir.
Mal-paranın

-

Mal-para miktarı, kendisine olan talepte meydana gelen değişik
ilklere karşı genellikle pek duyarlı değildir (yani mal-para arzı dışsal
olarak belirlenmektedir). Fakat bazı mal-para sistemlerinde, özellikle
altına dayalı ma·l -para ·sisteminde, altın arzının, kendisine olan talebin artması ve dolayısıyla altının değişim değerinin, üretim maliyetlerinden daha fazla yükselmesi nedeniyle artması da mümkündür.
Bununla beraber, altın para sistemlerinde bile, altın arzındaki önemli
artışlar, altına olan talepteki artıştan bağımsız olarak, genellikle yeni
altın madenlerinin bulunması sonucu ortaya çıkar. Ayrıca ve belki de
daha önemli olarak, mal-para arzı bir kez ekonomik sisteme dahil olduktan sonra, artık o paranın ekonomik sistemi (yitirilme veya serveti kasıtlı olarak yoketme gibi durumlar dışında) terketmesi söz konusu değildir.
Mal-para tam anlamıyla likittir. Diğer reel aktiflerin aksine, malpara, belli bir fiyat riski veya taşıma maliyeti taşımaz. Fakat finansal
varlıkların aksine mal - para :
- Elde
temsil eder;

hazır

(yani zamana

bağlı

olmayan) bir satın alma gücünü

taşımaz;

-

Kredi riski

-

Fa iz ödemez.
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Tüm bu nitelikler, mal-parayı, sermaye
certain) yapan niteliklerd ir.

kazancı

kesin (capital

Devlet tarafından çıkarılan kôğıt ve madeni paralar (fiat money)
mal-paray a çok benzer bir nitelik taşırlar. Likidite açısından ise aynıdırlar. Ayrıca bu paralar devletin dolaysız denetimi altında olduğundan,· bu paraların arzını talep· etkilerind en soyutlam ak mümkündür. Buna ek olarak, bu paraların üzerinde yazılı değerin, bu paraların üretim maliyetini aşan kısmının devlete (sinyoraj olarak) intikal etmesi ile, yeni bir altın madeni bulunması durumunda, bu altın
dan üretilen mal-paranın değerinin, altının üretim maliyetini aşan
kısmının, altını bulana açıktan bir kazanç olarak intikal etmesi arasında tam bir paralellik vardır.
Mal-paranın

bu nitelikleri ni, modern kredi

parasının

nitelikleri ile

karşılaştırmak yararlı olacaktır.

Kredi

Parası

Finansal Bir

Araçtır

Kredi parası kesinlikle birisinin, yani bankanın (ve onun da gerisinde bankadan borç alanın) yükümlülüğüdür (borcudur). Kredi parası finansal bir araç olduğu için, kredi parasının arzı arttığı zaman,
ya diğer bir finansal arac.ın arzı azalır veya finansın toplam miktarı
artar. Bu nedenle, para arzındaki değişmeleri finansal gelişmelerden
·
ve işlemlerden ayırmak mümkün değildir.
Kredi parasının arzı, talebe duyarlı bir şekilde değişebilir. Para
talebinde meydana gelen değişmeler (tam anlamıyla olmasa bile)
kredi ~alebindeki değişmelere dönüşecektir. Kredi arzının belli bir
esnekliğinin olduğu varsayımı altında (bu konuya aşağıda değinile- cektir), para talebinde ki değişmeler, para arzında değişmeler yapmayı gerekli kılacaktır.
Kredi parası ile mal-para sistemi arasındaki zıtlık, para talebindeki düşüş (veya aşırı arz) durumlarında çok _belirgindi r. Kredi
parası arzında bir aşırılık olması durumund a, arz, banka kredisinin
geri ödenmesi yoluyla kolayca azaltılabilir (Bu konuda Kaldor ve
Trevithick 1981 görülebili r).
Monetaris tler ise, para arzını kontrol etmek üzere katı bir parasal taban sisteminin uygulanması durumunda, para arzının para talebindeki değişmelere karşılık veremeyeceğ-i fikrini savunmuşlardır.
Diğer bir deyişle, onlara göre para arzı dışsal hale getirilebil ir ve çok
6

önemli olan bu .anlamda, modern parasal sistem bir mal-para sistemine benzetilebilir.
Fakat bu son derece yanlış bi r düşüncedir: Bir parasal taban
sistemi ve isteğe bağlı (voluntary) (yani bankaların kendi iradeleri
ile baz - taban - aktifler tutması esasına dayalı) ya da otoritelerin empoze ettiği, emre bağlı bir sistem olabilir. Eğer parasal taban sistemi
isteğe bağlı bir sistem ise, böyle bir sistem dışsallığı garanti edeı:neyecektir. Cünkü sözkonusu durumda, krediye olan talep (ve· dolayısıyla potansiyel para arzı) artarken, faiz oranı da yükselecek ve
bu da bankaları tasarrufa gitmeleri yönünde uyaracaktır (bu durumlarda bankaların taban aktiflere olan talepleri son derece esnekleşebilir). Yok eğer, parasal taban sistemi emre bağlı bir sistem ise,
sisteme konu olan aktifler kategorisi, doğrudan doğruya otoritelerin denetimi altında olacaktır .. Yani, para arzı dışsal olarak belirlenecektir. Fakat bu aktifler kategorisi 'para' olacak mıdır? Böyle bir
durumda sorun, yalnızca, otoritelerin sistem tarafından kontrol edilecek aktifler kategorisin i seçmek zorunda kalacak olmalan değildir.
Daha önemlisi, sözkonusu aktifler kategorisin i yapay yollarla sınır
lamaya çalışma olgusunun, finansal akımları başka yönlere kanalize
edecek olmasıdır. Böyle bir durumun ise, kontrol altında bulundurulan kategorinin (kategorilerin) önemini azaltacağı açıktır.
Bu nedenlerle, parasal tabanın kontrol edilebileceği varsayımına
güvenme .. sorunu çözmek bir yana, sorundan hile yolu ile kurtulma
anlamına gelmektedir . Anlamı ve· önemi henüz belirgin olmayan aktif
kategorileri için bunlar dışsaldır demenin ve bunu böyle tesc.il etmenin hiç bir yararı ve anlamı yoktur. Cünkü, parasal kimliğin tesbiti
konusu, parasal kontrol konusundan önce gelmektedir.
Kredi . Para.sı Likit Olmayabinr

Banka parasının bazı türleri, mal-paraya
lerinin hic birini taşımayabilir:

ilişkin

likitlik nitelik-

- Banka parası, elde hazır satınalma gücünü temsil etmeyebilir (yani banka parası zaman-sınırlı olabilir);
ki)

Banka

parası

kredi riski

(bankanın borçlarını

ödeyememe ris-

taşır;

-

faiz ödeyebilir;

Banka

parası

Banka

para~ı. yukarıda ·~ayılan

nedenlerl.e (mevduat sertifi7

kalarında olduğu

gjbi) sermaye

kazancı

belirsiz (capital uncertain)

- ·Olabilir.
Bankala:r Farkla mııdu?
Mal-paranın yukarıda değinilen üç temel yönünün her birinde
kredi parası, diğer finansal aktiflerin niteliklerini üstlenmişttr. Bunun
bir sonucu olarak da para ve para-dışı (non-money} aktifler arasın
daki · ayırıcı çizgi betirginliğini yitirmiştir. Belli bir ayırımı gerçekleş
tirme yönünde bir çaba, bankaların, borçlarının yaratıldığı yol acı
sından, diğer finansal aracılardan çok önemH bir şekilde farklı olduklarını ileri sürmek olmuştur. Böyle bir yol izlenmesi de, paranın
bir banka mevduatı olarak tanımlanmasını olanaklı kılmaktadır.
Bankaların diğer

finansal aracılardan önemli bir şekilde farklı ol«mademki bankaların pasifleri genellikle bir ödeme
aracı olarak kabul edilmektedir, öyleyse bankalar mevduat toplamadan da kredi yaratabilirler» düşüncesinden kaynaklanmış ve böyle
bir durumun enflasyonist bir tehlike oluşturabileceği düşünülmüştür. ,
Diğer finansal aracılar ise, tersine, ancak ve ancak mevduat topladıktan sonra kredilerini artırabilmektedirler: Kredilerin artırılması, artan tasarruflarla dengeye gelecek ve bu yolla talep üzerinde bir baskı
sözkonusu olmayacaktır.
duğu düşüncesi,

Bankaların diğer

finansal kuruluşlardan bir bakıma oldukça farkGurley ve Shaw'un çalışmalarıyla esaslı bir darbe yemiştir. Gurley ve Shaw «diğer finansal aracılar bir anlamda
başka yerlerde yaratılan ödünç verilebilir fonları mütevazi bir yüzde
karşılığı başkalarına aktarma işleri ile uğraşırlarken, bankalar, kolayca ödünç verlfebilir fonlar yaratma becerileri açısından özel bir
konuma sahiptirler» şeklindeki düşünceyi paylaşmamışlardır (Gurley
ve Shaw, 1955). Buna rağm·en bu düşünce tarzı yine de bazı çevrelerde geçerliliğini sürdürmektedir.
lı olduğu düşüncesi

Gerçekte ise, ·kredi yaratma . gücünün, bir finansal aracının borçparasal niteliği ile hiçbir ilişkisi yoktur.. Bankalar ödünçlerini
desteklemek için, bir borçlu hesabını alacaklandırma yolu ·ile otomatik olarak mevduat elde edebilirler. Banka; ödünç alan ödüne aldığı
parayı herhangi bir _ödeme işinde kullandığında, elden çıkanı karşılamak üzere yeni mevduat elde etme sorunu ile karşı karşıya kalacaktır ki bu durum diğer finansal aracılar için de aynen geçerlidir.
Burada, bir bütün olarak banka sisteminin mevduat kaybedemeyecelarının
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ileri sürülebilirse de, bu gerçek, olaya tek bir banka açısından
bakıldığında, ödünç verme kararı alan tek bir bankanın düşünce
tarzını etkilemeyecektir. Çünkü sorun, kendi bankalarının likidite
durumunun zayıflaması veya kôr oranlarının düşmesi sorunudur. Bankaların kararları ise bu tür kaygılardan etkilenir.
ği

finansal aracılar da aynı durumdadırlar. Herhangi bir finansal aracı, iki yoldan (i - likit varl .ıklara, örneğin banka mevduatlarına,
başvurarak, veya, ii - diğer kurumlardan borç alarak) birinden finans
sağlayarak, halktan daha önceden veya aynı anda mevduat artışı
sağlamadan verdiği ödünçleri artırabilir.
Diğer

Burada vurgulanması gereken nokta, bütün finansal aracıların
kredi yaratma kapasitesine sahip olmalarıdır. Dış ticaret kredisinde
olduğu gibi, diğer kurumlar da kredi yaratabilmektedirler. Burada,
Londra'da olduğu gibi, aracı sektörü tümüyle dışlayan firmalararası
aktif bir mevduat piyasasından da sözetmek yerinde olacaktır (Bu
konuda Goodhart, 1975 görülebilir). Mevduat piyasasının kullanımının
yaygınfaşmasıyla, 'kredi yaratma gücünün giderek daha yaygın hale
geleceğini ve mükemmele daha yaklaşacağını söyleyebiliriz.
Öyleyse Para Nedir?

Monetaristler bazen, hangi aktifler grubunun para olarak tanım
landığının önemli olmadığını, çünkü, hangi tanımda olursa olsun paranın aşağı yukarı aynı hızda arttığını ileri sürmüşlerdir. Fakat, gerçekler bu görüşü yalanlamaktadır. Kuşkusuz çok genel bir anlamda,
seriler birlikte hareket etmektedirler. Bununla beraber bazen de serilerin artış hızları büyük farklar göstermekle kalmamakta, fakat aynı
zamanda bazı serilerin artış yönleri genel trendle ters yönde de olabilmektedir.
Bundan daha önemlisi, belirgin bir para

tanımı olmaksızın,

po-

litikaların belirlenmesinin olanaksızlaşmasıdır. İş alemini, tanımın dı

tutulan aktif kategorilerinin içine sıkıştırma yolu ile, dar anlamdaki para arzını denetim altında tutabilmek mümkün değildir. Fakat ·para otoritelerinin, mümkün olan en geniş anlamdaki para arzını
denetim altında tutma amacında olmaları halinde, bu geniş tanım
içinde yer alan dar kapsamlı aktif kategorilerinin birbirlerinden çok
farklı hızlarda büyümeleri sözkonusu olabilecektir. Aslında sorun,
yalnızca bütün değişkenleri denetim altında tutma sorunu da değildir. Politika yapımcıları, ayrıca, amaca en -uygun göreli büyüme
hızlarını belirleme sorunu ile de karşı karşıyadır.
şında
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Paranın tanımı sorunu, esas olarak, aktifler spektrumunun belli
bir yerinden belli b!r çizgi çekilmesi sorunu değildir. Sorun, temelinde, 'para'nın esas olarak ne olduğuna ilişkin kavramsal belirsizlik

sorunudur. Pa·ra olmanın üç yönü vardır. Para arzını ölçmenin çeşitli
yolları, bu özelliklerden bir veya birkaçını yakalama peşindedir.
·i) Ödeme aracı olarak para;
ii) Temini kolay, sermaye
olarak para;

kazancı

iii) Kredinin ölçülmesinin bir

aracı

kesin (li·kit) aktifler stoku

olarak para.

bir ödeme aracı olma yönü, parayı, kavramsal olarak
açık ve net bir şekilde belirlememize olanak sağlamakla beraber,
pratik amaçlar açısından pek yararlı değildir. Ayrıca, ödeme aracı
stoku, (ödeme aracı olma işlevi gören aktif türleri sabit olsa bile)
otoritelerin denetimi altında değildir. Çünkü, ödeme aracı olan aktifler, toplam banka pasiflerinin yalnızca bir kısmını oluşturmakta
dır. Çğer otoriteler, ödeme aracı olan pasiflerin büyümesini sınırlan
dırmak· amacıyla toplam banka pasiflerinin (geniş anlamda para) büyümesini sınırlandırma yoluna giderlerse, otoritelerin denetimi en alt
düzeyde kalacaktır. Çünkü, M1 mevduatlarındaki bir yetersizlik, fonların vadeli mevduattan vadesiz mevduata kaydırılması yoluyla giderilebilecektir. Otoritelerin bu olasılığa, faizlerin ve böylece de faiz
cezasının artırılması yoluyla engel olma yolunu seçmeleri, tüketicileri harcamalarını azaltma yolunda teşvik etmekten çok, ödeme
aracı olan aktiflere olan gereksinmelerinde n iktisat etme yolunda
teşvik edecektir (Otoritelerin elindeki bu silahın, vadesiz mevduata
verilen faizin artması nedeniyle etkisini zaten giderek yitirdiğini burada belirtelim).
Paranın

aktiflerin bir değişim aracı olarak işlev görmesi ve
değişim ile nihai ödeme arasındqki zaman aralığının genişletilmesi
yönünde önemli olanaklar sözkonusudur. Örneğin İrlanda'daki banka
grevleri süresince çekler bir değişim aracı _olarak serbestçe kullanıl
mış ve bu durum, nihai ödeme, bankaların aylarca kapalı kalması .
nedeniyle, aylarca sonra yapılmasına rağmen, devam edebilmiştir.
Ayrıca, diğer

Bununla beraber, ödeme aracı olma kriterinin kavramsal çekiciliği, para tanımının diğer iki özelliğini saran bulutlarla tam bir zıtlık
içindedir. Geniş tanımlı parayı (örneğin M3'ü), kredileri ölçmenin bir
aracı olarak kullanmak (yukarıda (iii) ile ilgili), banka kredilerinin,
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kredi türlerinde n bir

diğer

ki, bu

bakıma farklı olduğu anlamına gelecekti r
evvelce işaret edilmişti.

düşünce tarzının sakatlığına

Banka parasını, likit aktif lerin bir ölçüsü olarak kullanmak (yukarıda ii ile ilgili) da aynı şekilde yetersizdi r. Çünkü çeşitli banka
mevduatlarının likidite özellikleri hem bi rbirlerinde n çok farklıdır, hem
de bankacılık sektörünü n dışında bu mevduat türlerinin her birine
yakınen tekabül eden aktifler Vardır.
pasifleri olarak tanımlanması, «pa ~a olma>>nın yukarıda de ği nilen üç özelliğini bir arada yakalamanın ve kav. ramsal zorlukları bertaraf etmenin kolay bir yolu olmuştur. Finansal .
süreçlerin yeterince gelişmediği dönemler de kabul edilebilec ek böyle bir yaklaşım, finansal· gelişme hızının çok geliştiği günümüz de· artık
ihtiyaçlar a cevap vermekte n uzaktır. Finansal gelişme hızı, artık,
kavramsa l çizgileri açık seçik belli olan bir yaklaşımı zorunlu kıl
Paranın, bankaların

maktadır.

gereken bu iken, çoğu para teorisyen i ve yorumcuları, bir\ menüden yemek seçercesi ne, iktisadi büyüklükl er listesinden amaçlarına en uygun olanları seçmişler ve sonra da benimse·dikleri tanımları, parayı belli tek ve iyi tan ı mlanm ı ş bir kavram olarak
alan eski analitik yaklaşımlarla test etme yoluna giderek mevcut
karmaşaya karmaşa _katmışlardır. Yapılan, sürekli. evrilen günümüz
parasal gerçekliğini, geçmiştek i parasal sistemler in işleyişlerini kavrayan eski parad_igmaya tıkıştırmaya çalışmaktan başka bir anlama
gelmeme ktedir. Aşağıda-ki bölümde, eski paradigmanın, mal-paranın
nitelikleri ile yakıner:ı ilişkili olduğu ve bu nedenle de bu paradigm anın modern sistemlere ve modern parasal sorunlara uygulanmasının
uygun olmadığı gösterilm eye çalışılacaktır.
Yapılması

Teoride Para

Arzı

Keynes'e miras kalan para teorisi, Altın Standardı öğretisinin
derin izlerini taşıyor; parasal iktisat da, esas olarak. iktisatın geri
kalan kısmından ayrı bir kategori olarak ele alınıyordu. Bu öğretide
para arzı, altın arzını belirleyen veri koşullar ve, olaya tek bir ülke
acısından bakıldığında da, dış dünya ile olan ödemeler dengesi tarafından · belirleniyo rdu. Para t~lebi ise, ekonomid e yer alan işlemle
rin genel düzeyi, fiyatlar genel düzeyi vecödeme sürelerine ilişkin çeşitli kurumsal uygulama lar (ki son derece yavaş değişmektedir) tarafından belirlenm ekteydi. Ekonomin in doğal olarak tam istihdama
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yöneldiği

ekstra varsayımı altında (ki bu varsayımla, işlem hacminde
meydana gelecek değişiklikler analiz dışı bırakılabiliyordu) para teorisi, para arzındaki değişmelerin fiyatlar genel düzeyini nasıl etkilediğinin araştırılmasına indirgenmiş oluyordu.
1930'1arda Hicks ve Keynes (Keynes 19:30) para teorisinde bir
devrim yarattılar. Fakat, daha önceki eserlerinin parasal konulardaki
zenginliğini, Keynes'in Genel Teorisi'nde görmek mümkün değildir. ·
Genel Teori daha sonraları Hicks'in (1937) geliştirdiği IS-LM analizi
yardımıyla genelleştirilmiş ve Hicks'in geliştirdiği bu analiz tarzı yalnızca Keynes öğretisinin açıklanması ve anlaşılmasının değil, aynı
zamanda klasiklerin ve daha, sonra Friedman'ın (ve neredeyse hemen herkesin) görüşlerinin açıklanmasının yararlı bir aracı olmuştur.
Fakat, Hicks'in katkısının yetkinliği kadar yetersizliklerinin de dü- ,
şünce tarzımız üzerinde çok önemli etkilere sahip olduğunu unutmamak ·gerekir.
Hicks'in sisteminin parasal yanı son derece basitti. Bu sistemde
para yalnızca, onu elinde bulunduran acısından bir aktif olarak yeralmaktaydı. Bankacılık sektörü ise sistemde acıkça yer almamaktaydı. Ayrıca para, tam anlamı ile likitti ve faiz ödemiyordu. Para arzının
egzojen olarak belirlendiği varsayılıyordu. Diğer bir deyişle, Hicks'in
sisteminde para, kavram olarak mal-parad ı r. Ve Hicks'in ·geliştirdiği
sistem, özünde Keynes'in devraldığı iktisadi mirasa yönelttiği eleş
tirilerden kaynaklanmakla beraber, Klasiklerin para kavramı Hicks'in
analizine sızıvermiştir.
ları

Hicks'in sisteminde
içermektedir :

paranın

ele

alınış şekli, ceşHli

temel

zayıflık

i) Hicks'in analizinde tasarrufların ve yatırımların paradan sobanka mevduatlarının bir tasarruf aracı olma, banka
kredilerinin de yatırımları tinanse etme aracı olma rolünü belirsiz-

yutlanması;

leştirmektedir.

ii) Hicks'in sistemi LM yani parasal kesimde iŞlev gören para
(bankalar) ile, IS yani reel kesimde işlev gören diğer
aracılar arasındaki zahiri ayırımı pekiştirmektedir.
yaratıcıları

iii) Analiz, para arz ve talebinin belirlenmesinde göreli faiz hadlerinin sahip olduğu kilit rolü belirsizleştirmektedir.
iv) Analiz
memektedir.
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ayrıca,

parasal denetim sorununa gerekli önemi ver-

Hicks'in ve Keynes'in mirasını devralan Friedman'ın teorisinin de
benzer zayıflıkları içermesi şaşırtıcı değildir. Friedman parayı, servete sahip olmanın çeşitli yollarından biri olarak görmektedir. Friedman'ın servet kuramı yalnızca finansal serveti değil, bunun yanında
reel varlıkları ve hatta beşeri sermayeyi de içermektedir. Friedman'ın
modelinde para talebini etkileyen öğeler ise, servetin çeşitli türlerinin
getirilerinin, paranın getirisine göreli durumu, servetin genel büyüklüğü ve zevkler ve tercihlerdir.
Fakat Friedmanda ·da, finansal yapı hiçbir role sahip değildir.
Banka 'kesiminin bilançolarında kredi tarafı acıkça yer almamaktadır.
Para arzının, parn talebinden bağımsız. olarak doğrudan doğruya para
otoriteleri tarafından belirlendiği varsayılmaktadır. Aynca, paranın
kimlik belirlemesi de tatminkôr bir şekilde yapılmamıştır.
Friedman, paranın 'satın alma gücünün geçici meskeni' olma iş
levini, paranın temel niteliği olarak almıştır. Fakat bu durum konuyu
askıda bırakmakta ve «para olma niteliği>>nin belli bir aktifin bir değişim aracı olmasında mı, «yetersiz miktarda bulunması»nda mı yoksa «bankacılığı» nda veya başka birşeyde mi yatmaktadır sorusunu
yanıtsız bırakmaktadır.

Friedman'ın

modelindeki paranın bir mal-para olduğunu kabul
edersek, finansal yapının ihmal edilmesine daha bir anlam verebiliriz.
Friedman'ın, para arzının artırılmasının bir yolu olarak ve konuyu
açıklamak amacıyla toplumun üzerine he·l ikopterle dolarları yağdır
ması varsayımına başvurması da bu bakımdan anlamlıdır. Bu varsayım, modern parasal sistemlerde bilinmeyen bir yöntem olması nedeniyle eleştirilmiştir: Cennetten gelen hediye paralar, deneyimlerimize hiç uymamaktadır.
Fakat böyle bir durum, mal-paraya dayalı sistemlere tümden
Yeni altın rezervlerinin bulunması veya evvelce kullanılmamış deniz kabuklarının keşfedilmesi yukarıdaki varsayımın malpara sistemindeki karşıtlcindır.
yabancı değildir:

Kısacası,

il. Savaş sonrası -dönemde iktisadi düşünceye egemen
olan Keynesci ve Friedmancı görüşlerin her ikisi de aynı kalıptan
cıkmıştır (Daha doğrusu Keynes'in Hicks tarafından yorumu, yani
IS - LM analizi. Keynes'in Gene·I Teori'den önoeki çalışmalarının çoğu bu analizle uyuşmamaktadır.} ABD'de ve Birleşik Krallık'ta· (İn
giltere'de}, yukarıda değinilen iki görüşün dışında kalmakla beraber,
genelinde Keynezyen geleneğe şıkıca bağlı olan fakat paranın rolü
konusuna daha esnek yaklaşan ve· daha kuramsal olan bir p·arasal
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iktisadi düşünce okulu ortaya çıkmıştır. Bu goruş, İngiltere'de 19-59
yılında Radcliffe Raporu'nu n yayınlanması ile doruğa çıkmıştır. Radcliffe, 'para arzı'nın önemini ve anlamını sorgulamış, paranın ikamelerinin · çokluğunun önemine işaret etmiş ve ·finansal dünyanın hızlı
teknolojik ve kurumsal değişmelere sahne olan bir dünya olduğunu
belirterek böyle bir dünyanın 'para' ile iktisadi davranış arasındaki
· ilişkileri çok zayıflattığını ve. değişken kıldığını öne sürmüştür. Bu
nedenlerle, Radcliffe' e göre, finansal yönetim, zorunlu olarak bir muhakeme sorunudur: dikkatleri «para arzı»ndan çok genel olarak kredi
koşulları ve «likidite» durumu üzerine yoğunlaştırmalıdır.
Bununla beraber, · kısmen Radcliffe Raporunda likiditeden ne
kastedildiğinin belirgin olmaması, kısmen · de iktisadi düşüncenin
1960'1arın sonlarında, özellikle ABD'de neoklasik iktisat ile monetarizmin birleşmesi yönünde evrilmesi, Radcliffe Raporu'nun giderek
gözden düşmesine yol. açmıştır. 1972 - 73 ve 1975 - 76 yıllarındaki hızlı
enflasyon dalgası ve bununla paralel giden işsizlik ve gelirler polidatikasının açıkça başarısızlığa uğraması, sonuçta Keynezyenizmin
bizleri
beri
günlerden
o
sahne,
ve
olmuş
neden
ha da gerilemesine
cenderesinde kıvrandıran Friedman türü monetarizme kalmıştır.
İngiltere'de Thatcher Hükümeti 'nin uygulamaya koyduğu Orta

Vadeli Finansal Strateji (OVFS), resmi parasal hedefleri, makro iktisat politikalarının önüne koyması acısından, teorik temelini Friedman'dan alan bir strateji idi. Burada belki de asıl önemli olan, OVFS' nin, bilgi . dağarcığı Hicks'in IS - LM analizi ile bloke· edilmiş bulunan
olresmi-gayrıresmi çeşitli kesimlerd eki iktisatçılar üzerine yığılmış
masıdir. OVFS'ye parasal-te orik açıdan ciddi bir eleştiri yöneltilem emiş olmasının nedeni budur, denilebilir . Yapılabilen tek şey, ampirik
sonuçların tartışılması olmuştur.

Deneyimler bizleri, OVFS'nin ardında yatan kavramsal yetersiz-.
likler konusunda, mevcut teorik kültürden daha fazı.o eğitmiştk denilebilir. OVFS'de kullanılan para kavramı (M3), son derece eksikti ve
kontrol edilebileceği varsayılıyordu. Para arzındaki artışların, enflasyonist baskıların değil (baskı altındaki borçluların bankalard an finansman sağlamak istemeleri ·nedeniyle) deflasyon ist baskıların bir sonucu olabileceği gerçeği kabul edilmiyordu.
Makro İktisada Finansal Bir Yaklaşım
Buraya kadar söylenenler, 'para arzı'nın makro iktisat acısından
önemsiz ve anlamsız bir kavram olduğu ve 'parasal' veya finansal
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hiçbir. role sahip olmadığı şeklinde anlaşılmamalıdır. Gerçekten 'para arzı' kavramı içine katılmayan ve fakat ekonomi üzerinde önemli etkileri olan etkiN finansal güçlerin varlığı tartışılçmaz.
Aşağıdaki satırlarda, para arzının bu temel finansal güçlerle olan kısmi
ilişkileri nedeniyle önemli bir nicelik olduğu gösterilmey e çalışılacaktır.
Diğer bir deyişle, gerek duyulan şey, daha temelde yatan bu güçleri
ön plana çıkaran bir yaklaşımdır. ~şağıdaki satırlarda buna çalışıla

öğelerin.

caktır.

Böyle bir yaklaşımın temeli, evvelce de değindiğimiz gibi, yaklaşık 30 sene kadar önce Gurley ve Shaw tarafından atılmıştır. Onlara
göre finansal açıdan önemli olan ka·vramlar, borç stoku ve .yeni borç
almalar /borç vermeler akımı (yani borç stokundaki değişmeler)dir.
Borcun ise 'para' olup olmaması konu açısından önemsizdir. Bununla beraber borcun likidite nitelikleri (aşağıda tartışıldığı gibi) önemli
olabilir. Belli ülkelerde çeşitli zamanlarda büyük boyutlara ulaşan borç
miktarının finansal aracılardan geçmesi nedeniyle, bu analiz esas olarak finansal aracılar üzerinde durmuştur. Bazı durumlarda tek finansal aracı 'banka kesimi' olacaktır ki bu durumda analiz gerçekten
'parasal' bir analiz olacaktır. Fakat çoğu kez finansmanın önemli bir
kısmı bankaların ve hatta her türlü finansal aracının dışında gerçekleşmektedir (Bu son duruma doğrudan finansman diyebiliriz). Gurley
ve Shaw, bu finansman olanağına~ banka finansmanı kadar önem atfetmektedir ler.
Dikkatleri 'para arzı'ndan çok (ki toplam borçların bir kısmıdır),
borçlar üzerine çekmek, paranın miktar teorisi yerine borçların miktar teor,isinden söz edebilme olanağı vermez. Ayn! zamanda, toplam
borçların artış hızının, toplam talebin veya enflasyonu n büyüme hızı
ile mekanik bir ilişki içinde oldugu sonucunu da çıkaramayız. Gerçekten de Gurley ve Shaw bunların bilincindedi rler. Toplam borçlar,
gelir arttığı için artabileceği gibi, açıkların gelire oranı veya ödünç
almaların açıklara oranı arttığı için de artabilir.
Bir örnek vermek · amacıyla, varsayalım ki, belli bir ekonomide
gelir yeniden dağılmakta ve bu dağılımdan yarar sağlayanlar ekstra
gelirlerini tasarruf ~derken, dağılımdan olumsuz etkileneni.e r tüketim
düzeylerini eski yerinde tutmak istemektedirler. Anılan koşullarda,
açıklarını hang-i boyutta ve ödünç alarak mı yoksa aktiflerin transferi
artıp artmadığı ve arttıysa ne ·kadar arttığı, dağılımda kaybedenle rin
açıklarını hangi boyutta ve ödünç alarak mı yoksa aktiflerin transferi
yoluyla mı (yani eksi tasarrufla mı) kapattıklarına, diğer bir deyişle,
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ödünç almaların açıklara oranına bağlıdır. Aynı şekilde, bu orandaki
,bir değişme kendi başına da, reel ekonomide (örneğin gelirin yeniden
dağılımı gibi) önceden bir değişme olmadan da, toplam borçları değiştirebilir.

Bankalar önemli bir finansman kaynağı olarak ele alındıklarında,
bunların toplam yükümlülüklerinin yukarıda değinilen etkilere konu
olacağı açıktır. G·e rçekten de, bu bağlamda, İngiltere'de 1980 yılında
yapılan çok önemli politika yanlışının, açıkların (ve fazlaların) gelire
oranının önemli derecede artmış olduğunun bilincine varılmamasın
dan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Böyle bir durum, hiçbir enflasyonist tehlikeye yol açmaksızın, banka finansmanının artırılmasını gerektirmektedir.
Sorunlara Gurley ve Shaw'un gözüyle bakılması, para arzının,
esas belirleyici öğe olmamakla beraber, enflasyonist baskıya yol açabileceğini görmemizi sağlamaktadır. (Kabaca para arzına eşit olan)
banka pasifleri, banka aktiflerine (esas olarak banka kredilerine) eşit
tir. Bankalar verdikleri ödünçleri artırdıklarında, para arzı artacaktır.
Ödünçlerdeki genişleme şu kanallardan gerçekleşebilir:
1) Ödünçlerdeki artışın, harcamalardaki artışları finanse etmesi durumu.
a - İnsiyatif bankalardan kaynaklanmaktadır : örneğin, i - bankoların ödünç verme riskine ilişkin politikalarını değiştirmesi; ·ii - bankaların yaptıkları iş hacmini artırmak arzusunda 9lması, veya iii bankaların fazla rezervler elde etmesi, durumları gibi.
b - İnsiyatifin borç alandan gelmesi: örneğin borç alanın yeni
olanaklar sezinlemesi veya gelecek konusunda kendisine daha fazla
güvenmes·i durumu.
2) Ödüne vermelerdeki artış, gelirdeki azalmadan etkilenecek
olan harc9maları destekleyecektir (Burada insiyatif normal olarak
ödüne alandadır).
3) Toplam gelirin ve harcamalarin değişmemesi durumunda bankalar, diğer finansal kanallardan iş sağlarlar (Burada insiyatif ödüne
alanda veya ödünç verende olabilir).
4) Açıkları finanse etmenin aracı olarak, eksi tasarruflardan
çok borçlanmaya başvurulmaktadır.
Bu

sınıflandırmanın avantajlarından

bir tanesi, banka mevduat-

larının belirleyicisi olarak, faiz oranların.ın düzeyi yanında yapısını da
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3. ve 4. noktalar temelde faiz oranlarının yapısı ile ilgilidir). Fakat bu sınıflandırmadan doğan en önemli
yarar, ahan harcamaların finansmanını temsil eden finansal büyüklüklerdeki genişleme (yukarıda 1a ve 1b) ile, gelir düştüğü zaman
harcamaları sürdürmeyi sağlayan finansmanı temsil eden genişleme
(yukarıda 2) · arasında yapılan ayırımdır. Finansal genişleme, ilk durumda1 gelecekteki enflasyonist baskının bir indeksi iken, ikinci durumda, geçmişteki ve finansal genişleme ile aynı anda yer alan deflasyonist baskının bir indeksidir.
vurguluyor

olmasıdır (Yukarıdaki

Bu anlamda, finansal büyüklükler (ki 'para arzı' da bunlardan
bir tanesidir), gelir ve harcamalar arasında yer alan bir «tampon
stok»a (buffer stock) benzetilebilir. Mallarla ilgili bir tampon stokun,
tüketim ve üretimdeki değişmelere · gösterdiği tepki ·gibi, burada da
finansal büyüklüklerin gelir veya harcamalarElaki değişikliklern öyle
bir tepki göstermesi sözkonusudur. Ekonomide bu şekilde bir davranış gösteren başka değişkenler de vardır.
Monetaristlerin durumu yukarıdaki sıoıflandırmada yalnızca (1 a)'ya, monetarizmin Friedman türü de, yalnızca (1a, iii)'e benzemektedir.
Kaldor ·ise, çok önceden beri (1 b) 'yi vurgulayagelmiştir (Gör, Kaldor
1982). Her iki durumda da ödünç vermelerdeki (ve para arzındaki)
artış, toplam talepteki bir genişleme ile ilişkilidir. Fakat (1 b)'de artan
borç verme, toplam talebin artmasına değil, tersine, toplam talebin
artması ödünç vermelerin artmasına neden olmaktadır. Bunun anlamı, bankaların verdiği ödünç·ıerin

sınırlandırılmasının, finansmanın

başka yerlerden sağlanmasına yol açabilec.eğidir. Diğer durumlarda
ise, toplam talep üzerine bir etki sözkonusu - değitdir.

(1a) türündeki parasal genişleme, kuşkusuz, oldukça
olmakla beraber, aynı şey diğer türler için de · söylenebilir.
İngiltere'de -1972/73.'deki yüksek oranlı parasal genişleme, (1a), (1 b)
ve 3'ün bir bileşimi gibi gözükmektedir. Parasal genişlemeye, gelecekteki talep baskısının bir göst~rgesi olarak bakmak, bu nedenle
bazen doğru olabilir. Fakat parasal genişlemenin, banka kredisi ile
olan ilişkisinden kaynaklanan bu durum, çoğu kez, tamamen yanıltıcı
Yukarıda

yaygın

olacaktır.

Likiditenin Önemi
Buradaki

yaklaşım,

aracıların bilançolarının

monetaristlerin aksine, 'banka' veya finansal
pasif yanı yerine aktif yanına önem vermekle
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unu burad a
beraber, bilançoların pasif yanının da belli bir önemi olduğ
adığı nokbelirtmeliyiz. Bununla beraber, burad aki yaklaşımın vurgul
olduğu önemin,
ta, sözkonusu bilançoların pasif taraflarının. sahip
yanla r arasın
'para' ve 'para- olmay an' veya banka lar ve, banka -olma

daki farkta

yatmadığı noktasıdır.

gibi, paranın kimliğini belirlemede, ödeme
bir yol olmakla beraber, praaracı olma kriteri , kavra msal olarak , pür
ktadır. Bu
tik acıdan bu kriter de bazı zayıflıkları bünyesinde taşıma
likidite kavramıdır.
;zayıflıkları birbiri ne bağlayan bağ ise
aktifle rin
Likidit e kaypak bir kavramdır ve doğası itibari yle bazı
olmazsa bireysel düzeyde,
niceliğinden çok niteliğiyle ve hatta hiç'
ölçülmesi mümaktifle re atfedi len nitelik le ilgili olduğundan, kesinl ikle
kün olmayan bir kavramdır.
Yukarıda gösterildiği

gıç nokta Bununla beraber, Keynes'in likidite tanımı, bir başlan
daha kesin bir şekilde ve
sı sağlamaktadır. Keynes, «kısa bildiri mde
rin diğerle
hiç bir kayba uğramadan · gercekleşÜrilebilir» olan aktifle
rine göre daha likit olduğunu söylemiştir (Keynes, . 1930).
en önemFin.ansal aktifle r. için, likidite nin tek olmamakla berab er
r uzunsa, aktif
li olan belirleyicisi, vade uzunluğudur. Vade ne -kada
ödeme aracına
,
demek
o kadar daha az likittir . 'Gerçekleştirilebilirlik'
arac .ı olan para nihai lidönüştürmek deme k olduğuna göre, ödeme
paranın bazı
kidite dir diyebiliriz. Bununla beraber, geniş tanımıyla
ilir olduğu veya bazen de
öğeleri, ancak birkaç ay sonra elde edileb
için, p~k likit değildir.
ceği
ancak bir ceza ödenerek ele geçirilebile

ri de içine
Fakat Keynes'in tanımı, aktifle ri olduğu kadar pasifle
esiz veya olaalaca k şekil.de genişletilmelidir, Çünkü kredinin gecikm
ilmesi de genel likidite duğan dışı olmay an bir maliye tle elde edileb
~umunun bir parçasıdır. ·
, zamanlaBurada ayrıca, nesnel açıdan likit olmayan bir aktifin
talebi ne tam
ma acısından, nakite gereksinmesi olan bir bireyin nakit
) olasılığını ·
leceği
gelebi
hale
vaktin de cevap verebileceği (yani likit
da akılda bulundurma gereğini belirtm ekte yarar vardır.
'para' talebi nde belirttiği gibi, elde tutulm ak istenen
tutmanın çelikidite miktarı ile toplam serve t miktarı ve parayı elde
ır. Fakat bu
olmalıd
ilişki
bir
şitli yollarının sağladığı getiril er arasında
ede likitse,
derec
aşırı
ilişki öyle kolay bir ilişki değildir. Eğer sistem
Friedman'ın
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bu durum yine de harcamalar üzerinde hiçbir etkiye sahip olmayabilir
(veya çok az bir etkiye sahip olabilir). Çünkü, anılan durumda bireylerin, dilerlerse, likiditeden vazgeçerek daha az likit olan finansal
aktifleri tercih etmeleri mümkündür. Bununla beraber, likit olmamaktan likit olmaya geçiş o denli kolay değildir. Bu nedenle, eğer bir toplum likit değilse, bireylerin aktiflerini satarak likiditelerini_ artırmaya
çalışması ve böylece faiz oranla~ını . artırmaları ve servetlerini azaltmaları, veya likiditelerini tasarruf yoluyla artırma yolunu seçmeleri,
harcamalar üzerinde önemli etkilere sahip olabilir.
Bununla beraber, likiditenin en önemli olduğu yön, likiditenin
olanak tanıdığı serbesti açısındandır. Koşullar, bireylerin daha fazla .
harcama yapmak istemeleri şeklinde değişirse, likit bir sistem buna
olanak tanırken, likit olmayan bir sistem, fren vazifesi görecektir. Kişisel tasarrufların, ödeme aracı (örneğin vadesiz mevduatlar) şek
linde yapıldığı bir sistem, tasarrufların uzun dönemli devlet'borçlarına
yatırım şeklinde yapıldığı duruma göre daha fazla enflasyonist baskı
yaratacaktır. Bu durum, sözkonusu devlet borcu pazarlanabilir olsa
da geçerlidir.
Böylece ekstra likiditenin harcamalar üzerinde hemen hissedilir
hiçbir etkisi olmasa da Merkez Bankaları likiditenin denetim altında
tutulmasını (örneğin, devlet borçlarını, kı:sa vadeli yerine uzun vadeli
tahvil ihracı yoluyla finanse ederek) birincil görevleri olarak görebilirler.
Yukarıda, para arzı'nın yanıltıcı bir şe~ilde, önemli kabul edilmesinin nedenlerinden birinin, para arzının banka kredisini temsil eden
bir vekil olması . olduğu tartışılmıştı. Diğer bir neden de, para arzının,
likiditeVi temsil eden bir vekil olmasıdır. Fakat, ödeme aracı olma iş
levini gören para miktarı, artık, yeterli bir likidite indeksi değildir.
Geniş tanımıyla para miktarr da likiditenin tamamiyle yetersiz bir
ikamesidir.

Sonuç

monetarist yanılgının kökenlerine işaret edilbir yaklaşımın ana çizgileri verilmiştir.
alternatif
ve

Yukarıdaki satırlorda

meye

çalışılmış

Monetarizmin bizlere iki ana alternatif para kavramı sunmuştur:
M1 veya dar anlamda para veya M3 geniş anlamda para. İlk tanım
ödeme aracı olma kavramını, ikinci tanım ise· banka kredisi kavramını
bünyesinde taşımaktadır. Bu tanımlar, likidite ve toplam kredi veya
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borçlarda ki değişme kavramlarını oluşturacak şekilde genişletilmeli
ve dikkatler, finansal büyüklükl ere olduğu kadar finansal süreçlerin
analiz edilmesin e de yöneltilme lidir.
sunulan alternatif yaklaşımın, iktisat politikası
dan önemli olan sonuçlarını kısaca şöyle özetleyeb iliriz :
Yukarıda

acısın

1) Alternatif yaklaşım, banka sistemi içinde yer alan finansal
akımlarla banka sistemi dışında yer alan finansal akımlar arasındaki
ayırıma günümüz de gösterilen aşırı , ilginin temellerin i sarsmaktadır.
2) Alternatif yaklaşım, döviz piyasasına müdahaleye karşı olan
monetaris t görüşün zayıflığına işaret etmekted ir. Müdahale haklı gösterilemey ebilir, etkisiz veya pahalı olabilir. Fakat müdahalenin, para
arzına etkileri nedeniyle enflasyon ist veya (müdahal enin yönüne bağlı
olarak) deflasyon ist olduğunu ileri sürmek, tipik bir katı monetariz m
örneğidir. Bu yaklaşım, para talebini, para arzı ile aynı anda ve oranda değ.iştirebilecek olan diğer eşanlı ayarlanm alan hesaba katmamaktadır (Bootle 1983).
3) Yeni yaklaşım, otoriteler in fiyat değişkenlerine, faiz hadlerine ve döviz kurlarına daha fazla, parasal büyüklükl ere ise göreli
olarak daha az ağırlık verilmesi gerektiğini ima · etmekted ir.
4) Son ve hepsinden önemli olarak, yeni · yaklaşım, para politikasının uygulanmasında değer yargılarının iyi bir ölçüye bağlanması
gerekliliğini şiddetle savunmaktadır. Yeni yaklaşım, likidite ve top·lam
kredi, otoriteler in dikkatleri ni üzerinde yoğunlaştırdıkları ara değiş
kenler olduğu zamanlar da bile, bunların yorumlanması gerektiğini
ve bunlara Pavlovyen bir tarzda tepki gösterilm emesi gerektiğini savunmaktadır.

söylenenler, 'para' kavramından tümüyle vazgeçmemiz
gerektiği anlamına mı gelmekte dir? Eğer muhafaza edersek, bu kavram, yalnızca ödeme aracı stoku anlamında kullanılmalıdır. Fakat o
zaman da, bu kullanımın, teorik modellerd eki 'para'ya tekabül etmeyeceğini aklımızda tutmamız gerekece ktir. Bu anlamda para hiçbir
. şekilde egzojen değildir, yalnızca diğer aktiflerle değil, fakat aynı zamanda potansiye l yükümlülü klerle (kredilerle) de kolaylıkla ikame
edilebilme ktedir. Ve giderek faiz de verir hale gelmekte dir.
Yukarıda
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