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Monetarist istikrar Politikasının
Teorik Temelleri
Osman Z. ORHAN . (':' ).

1. MONETARİZMİN DOGUŞU ve MILTON FRIEDMAN
Miktar Teorisi geleneğinin temelleri çok eski tarihlere kadar
Para miktarı ile . fiyatlar genel düzeyi arasında mekanik bir ilişkinin var'lığını ileri süren Miktar Teorisi görüşünü paylaşanların soyu, 16. yüzyılda Merkantilist bir iktisatçı olan Jean Bodin'e kadar uzanmaktadır. Miktar Teorisinin daha geliştirilmiş versiyonunu yeniden formüle etmiş olan Mi!ton Friedman ise. bu eski
geleneğin günümüzdeki modern temsilcisidir.
uzanmaktadır.

Miktar Teorisi yaklaşımının değeri, 1930'1u yıllarda gerçekleşen
Keynezyen devrim ile birlikte önemli ölçüde azalmış bulunm.aktaydı.
Çünkü, Miktar Teorisinin varlığı, ekonomideki tam istihdam dengesinin sağlanmasına bağlı bulunduğu halde, Keynes, özellikle, eksik
istihdam dengesi üzerinde durmaktaydı (1). Bu eksik istihdam koşul
larında, Keynes, likidite tuzağı diye bilinen özel bir durumla karşı 
laşılacağını, para talebinin faiz esnekliğinin sonsuz olduğu bu durumda, para arzındaki a(tışların faiz oranlarını düşüremeyeceğini
ileri sürmekteydi. Çünkü, likidite tuzağı durumunda, bireyler tahvil
satın alıp faiz oranlarını düşürecek yerde, artah para arzını atıl bir
vaziyette tutmayı tercih edeceklerdir. Başka · bir deyişle, faiz oranla- .
rının artık daha altına düşemeyeceği bir düzeye geldiğinde, bireylerin servetlerinin tümünü mutlak bir likidite olan para biçiminde mu hafaza edip elinde hiç tahvil tutmayacağı iddia edilmektedir.
Diğer taraftan, likidite tuzağı olarak bilinen faiz oranlarının düş 
mesini engelleyen bir engel mevcut olmasa bile, yatırımların faiz esnekliğinin çok düşük olduğu belirtilerek para politikasının etkili ol - ·
madığı ileri sürülmekteydi. Para politikasının ekonomide etkili . olmadığını ileri sürmek için «Atı su içmeye götürebilirsiniz, fakat ona·

('' ) Doçent Doktor - il<tisat Bölümü.
1) Milton Friedman, The Optimum Quontity of Money, and Other Essays,
Aldine Publishing Company, 1969, s. 70.
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su içiremezsiniz» veya «Sicimi çekebilirsiniz fakat onu itemezsiniz»
gibi sözler ortaya atılmaktaydı. Bunların anlamı, ekonomideki durgunluğu önlemede para politikasının tek başına yeterli olmadığı, oysa
maliye politikasının bu amaca ulaşmada gerekli ve yeterli olduğu
Keynezyenler tarafından ileri sürülmekteydi .
toraftan Milton Friedman'ın önderliğinde bir grup iktisatçı,
Keynezyen politikalara . şiddetli karşı çıkmakta ve kendilerinin geliştirdikleri teorilerin . olayları açıklamada daha güçlü ve güvenilir
olduğunu ileri sürmektedirle r. Modern Miktar Teorisini, makro ekonomik politikalarında temel olarak ele alan ve para stokundaki değiş
melere önem veren iktisatçılar, Monetarist (Paracı} olarak ddlandı
rılmaktadırlar. Adı geçen . iktisatçılar, iktisat politikası aracı olarak
para politikasının etkinliğine inandıklarından , dolayı Monetarist olarak isimlendirilmişlerdir. Monetarist iktisatçıların savundukları görüşe
«Monetarizm» denilmekte olup bu terim, ilk defa Kari Brünner ta2
rafından bulunmuştur ( ). ,M onetaristler, istikrar politikasını, para stoku cirıısinden ifade etmekte ve sabit bir para arzı artışı lehinde olmakta ve çoğunlukla sadece para politikasının önemli olduğunu vur3
gulamaktadırlar ( }. Oysa, para stokundaki bir değişme olmadan uygulanan pür maliye politikasının ekonomide kalıcı bir etkiye sahip
olamayacağı iddia edilmektedir.
Diğer

Post - Keynezyen bir iktisatçı olan Nicholas Kaldor, Monetarizm'in bir tek kişinin istisnai ikna ve propoganda gücünün ürünü
olduğundan bahisle, Yeni Monetarizm'in , bir Friedman Devrimi olduğunu ısrarla belirtmekte, hatta, bunun Keynes'in yaptığı devrimden
daha gerçekçi anlamda bir Friedman Devrimi olduğunu ileri . sürmektedir (4 }. Çünkü Keynes'in Genel Teorisi, daha önceki çok sayı
daki ünlü iktisatçının etkisi altında geliştirildiği halde, Monetarizm
doktrini, geniş çapta Friedman'ın bir ürünü olmuştur .
. Milton Friedman'ın iki önemli eseri, Monetarizmi müjdeleyen
anıtsal eserler · olarak nitelendirilmek tedir. Bunlardan birisi, Fried2) Jerome L. Stein (ed), Monetarism, North - Holland Puhlishing Company,
Amsterdam, 19'76, s. 1.
3) David 1. Fa_nd, «A Monetarist Model of Monetary Process» ic. Money and
Finance: Readings in Theory and Policy, (ed). ~oean Carlson, Jo~n Wiley and
Sons, ine. New York, 1972, s. 272.
4) Nicholas Kaldor, «The New Monetarism», Lloyd Bank Review, No. 97, July
1970,
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man'ın A. Schwartz ile birlikte yazdığı «A Monetary History of the
United States 1867 - 1960», ile 1956 yılında kaleme · alınan «The
Quantity Theory of Money : A. Restatement» adlı, Miktar Teorisinin
modern biçimini formüle eden makaledir. ·Friedman, bu ünlü makalesinde, miktar teorisinin bir fiyat ve üretim teorisi olmayıp bir parn
talebi teorisi olduğunu reel para ankesleri talebi ile sınırlı sayıdaki
bağımsız değişkenler arasında istikrarlı bir fonksiyonel ilişkinin mevcut olduğunu, ifade etmektedir (5). Yeni Miktar Teorisinin, Chicago
Geleneğinin bir devamı olduğunu Friedman belirtirken, Don Patinkin,
Modern Miktar Teorisinin, Keynezyen likidite teorisinin b'ir devamı
olan modern portföy yaklaşımının güzel br şekilde ifadesinden başka
bir şey olmadığını ifade etmektedir. Gerçekten Friedman da daha
sonraki yazılarında, miktar teorisinin yeniden formüle edilen biçiminin: Keynezyen likidite analizinden önemli ölçüde etki'lendiğini kabul
etmektedir (6 )·
Para teorisi alanından Radcliffe Dönemi sonrasının hôkim karakteri, Miktar Teorisi yaklaşımının yeniden önem kazanması ve Monetarizm'in doğumudur. Daha önceki yıllarda° Keynezyen Maliye politikalarına ağırlık verilmekteyken, Monetarist yaklaşım para mikta:rındaki değişmelere ve para stokunun kontrol altında tutulmasına
önem verrnektedir. Klôsik miktar teorisine yöneltilen Keynezyen eleş
tiriler de dikkate alınarak, Monetaristler, miktar teorisine ampirik bir
içerik de kazandırmak suretiyle onu, daha tutarlı ve açıklayıcı · bir
niteliğe büründürmüşlerdir.

Milton Friedmcin'ın önderliğinde doğup gelişen Monet<?rizmin göesas olarak dört noktada toplanabilir (7).

rüşleri

1) Parasal GSMH, parasal fiyat, parasal ücret gibi, parasal debelirlenmesinde sadece para önemlidir. Bunun aksine,
maliye politikaları, vergileme, işçi sendikalarının davramşları vs. gibi
diğer etkenler, önemli olmaktan uzaktır.
ğişkenlerin

2) Para, reel değişkenleri ancak ge9ici bir süre için etkileyebilmektedir. Cünkü, sadece, bir tek reel faiz dengesi, tek bir gerçek
işsizlik dengesi ve nihayet sooece bir tek reel ücret dengesi mev5) Harry G. Jehnsen, «Recent Develepments in Monetary Theory - A Commentary» iç. Money in Britain 1959 - 1962, (ed). David R. Croome and Harry G.
Jehnsen, Oxferd University Press, Lenden, 1970, s. 85.
6) Milten Friedman, The Optimum Quantity of Money, s. 73 .
7) Nichelçs Kalder, a.g.m., s. 2.
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cuttur. Söz konusu reel değişkenler ancak geçici bir ,. süre, para ile
etkilenebllm ekte, fakat en sonunda yine eski dengelerine dönmektedirler.
3) Parasal harcamaları, gelirleri -ve fiyatları sadece para arzı
etkileyebilm ektedir. Ancak, para arzının söz konusu değişkenleri
etkilemesi belli bir süre gecikme ile gerçekleşmektedir. Bu gecikme, istikrarlı olmayıp değişken bir karakter sergilemekt edir. Henüz
bilinmeyen nedenlerle bu gecikmenin süresi, 6 ay ile 24 ay ara- .
sında değişmektedir. Regresyon denklemler i, bu durumu göstermektedir.
4) Bundan dolayı., para arzının kontrolu, güçlü tek kontrol aracı olmasına rağmen, para arzını anti-konjon ktürel bir tarzda değiş
tirmek ·suretiyle başarılı bir istikrar - politikası izlemek merkez bankaları açısından fazla ümit verici değildir. Nitekim, merkez bankaları
nın bu amaçla para arzını değiştirmeleri, önlemeye çalıştıkları eko-nomik istikrarsızl ~klarının asıl nedeni olmuştur. Bu .sebeple, ekonomik istikra rı sağlamak amacıyla . yapılacak en iyi ş ey, para arzın
daki artışı sü rekli olarak yüzde 4 ilô 5 civarında muhafaza etmektir. Bu durum sağlandığında, her şey yolunda gidecek ve enfJôsyonsuz bir ekonomi!< büyüme devam ettirilebilec ektir.
Daha önce de ifade edildiği gibi, Friedman fiyatlarındaki \(e pa- rasal gelirdeki değişmelerin, ya halkın muhafaza etmeyi arzu ettiği .
reel ankeslerde ki değişmelerden ya da mevcut nominal ankeslerde ki
d_eğişmelerden kaynaklandığını ifade etmektedir. Başka bir deyişle
fiyatlardaki ve nominal gelirdeki önemli değişmelerin nedeni, hemen
hemen kaçr'nılmaz olarak, nominal para arzındaki değişmelerin bir
sonucu olmaktadır (8 ) . Çünkü, arzulanan reel ankes talebi çok ağır
olarak ilerlemekte yani istikrarlı bir karakter taşımaktadır. Bu nedenle,· para arzındaki değişme kaçınılmaz olarak fiyatlar genel düzeyini dolayısıyla nominal geliri -etkilemekt edir.

2. MONETARİST TEORİDE EKONOMİK İSTİKRARSIZLIGIN
KAYNAGI
Keynezyenler, ekonominin kendi haline bırakıldığı takdirde, istikrarsız bir yopıyı sergilediğini, para arzı sabit tutulsa bile, tasar8) Milton Friedman, «The Quantity Tlıeory of Money» iç. MonBy and Banking
(ed .) A . A. Walters. A Division of Penguin Books Ltd., Middlesex, England, 1973,
.
'
s. 39.
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ruflarda ve tüketim

eğiliminde

ya da en önem.lisi

yatırım

harcama-

· larındaki dalgalanmaların ·ekonomik istikrarsızlığın kaynağı olduğunu
ileri sürmektedirler . Oysa Monetaristler, bu çeşit faktörlerin nominal
gelir, üretim ve fiyatlar düzeyi üzerinde önemli bir etki meydana getiremeyeceğini, ekonomik sistemin bu tür dengesizlikl~ri hızlı bir biçimde massedeceği ve üretimin tabii olarak uzun dönem dengesine
dönebileceğini belfrtmektedir ler (9 ). · Dolayısıyla, ekonominin özel sektöründe mevcut olan dinamizm unsurlarının oldukça istikrarlı bir du10
rumu sergiledikleri ifade edilmektedir ( ). Çünkü, özel sektör ekonomisi, dışardan ekonomiye gelen dengesizlik şoklarını, kısa zamanda
istikrar sağlayıcı .bir duruma getirmektedir. Keynezyen!er ise, özel
sektörün istikrarlı otduğµ yolundaki bir görüşü reddetmekted irler. Nitekim, Genel Teorinin temel mesajı da , özel sektör ekonomisinin ta~
11
·
biatı itibarıyla istikrarsız bir yapı sergilediğidir ( ).
Keynezyen iktisatçılar; çarpan ve hızlandıran · mekanizmaları arasındaki karşılıklı ,ilişkilerin önemli boyutlarda dalgalanmaların · kaynağı oiabileceğini ileri sürerken, Monetaristler, böyle bir durumun
ekonomide mevcut olan otomatik istikrar sağlayıcılarının bu durumu
2
önleyeceğini iddia etmektedirler (1 ) . Ancak, bu konuda hangi görüş_ün, gerçeklere daha yakın olduğunu sadece teorilere bakarak söylemek zordur. Bu nedenle, ekonominin özü itibarıyla istikrarlı olup
olmadığı, daha ziyade ampirik nitelikte bir sorun olmaktadır.
Monetaristler ta.rafından ekonominin özü itibarıyla istikrarli bir
yapı gösterdiği bir varsayım olarqk ·kabul edildiğine göre, acaba
ekonomide zaman zaman karşılaşılan enflôsyon ve işsizlik gibi sorunların kaynağında yatan faktör nedir? Monetaristlere göre, · bu soruya verilecek cevap ol.dükça kesindir. Çünkü, ekonomide dengesiz. lik doğuran etkenlerin · çoğunun nedeni, ekonomiye para ve maliye
politikası gibi ayrımcı politikalar aracılığıyla yapılan yoğun devle.t
müdahalesidir . Oysa Keynezyenlere göre, böyle bir görüş hatalı bulunmaktadır. Bunlara göre ekonomide 1930'1u yıllarda yaşanmış olan
buhran şiddetinde bir başka depresyonun ortaya cı~mamış olması,
9) Leonall C. Andersen, «The Stc te of Monetarist Debate», ic. Recent Ad~
vances in Economics: A Book of Readings, (ed.) R. Fels and John J . Erwin,
Homewood, lllinois, 1974, s. 337.
10) Kari Brunner, «The Monetarist Revoluti-on in Monetary T1heory» Welt- _,
wirtscha·f tliches Archiv, No. 1, 1970, s. 6.
11) Thomas Mayer, «Monetarism: Economic _Analysis or Weltanschaung? ı>,
Banca Nazionele d·al' Lavoro Quarterly Review, September 1978, s. 240.
12) Aynı yerde, s. 241.
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aslında, özel sektörün istikrarsızlıgının ayrımcı politikalar tarafından
önlenmiş olduğunu

göstermektedir (13 ).
Bu konuda Keynezyenlerin tam aksi görüşü savunan Monetaristler, düzensiz para politikalarının neden olduğu talep şokları oı,.
madıkça, ekonominin oldukça istikrarlı bir yapı göstereceğini · belirtmekteler. Bunlara göre, özellikle, tüketim harcamaları, ekonomik
istikrarı sağlayıcı bir etkendir. Bugünkü tüketim harcamaları, geniş
ölçüde kişinin uzun dönemli beklenen gelirinin · bir fonksiyonu olduğundan, gelirdeki geçici dalgalanmaların etkisi ılımlı olacaktır. Kötü
hava koşulları, grev, lokavt gibi olumsuz durumlar, bugünkü gelirin
düşmesine neden olduğu takdirde, cari tüketim harcamalarındaki
azalma daha az bir miktarda olacaktır. Çünkü, tüketim harcamaları,
uzun dönemli gelire. bağlı bulunmaktadır. Bu nedenle, tüketim harcamalarının söz konusu özelliği ekonominin resesyona kaymasını önleyebileçektir.
: Aynı şekilde, iyi bir Ürün yılı, yenilikler vs. · gibi etkenler, bugünkü gelirin yükselmesine neden olduğu takdirde, tüketim harcamaları, uzun dönemli sürekli gelire bağlı olması nedeniyle, bundan
fazla etkilenmeyecektir. Dolayısıyla, geçici bir ekonomik genişleme,
şiddetli bir ekonomik boom'a dönüşmeyecektir. Gelirde ortaya çıkan
bu gelip geçici dalgalanmalar karşısında, tüketim harcamalarının istikrarını koruması, Monetaristlerin piyasa · ekonomisine karşı besledikleri güven duygusunu artırmaktadır.
Keynezyenler tarafından iddia edildiği gibi, yatırımlar, ekonomide bir dengesizlik unsuru olsa bile, bu . dengesizlik, gelirin daha
önemli bir parçasını oluşturan tüketim harcamalarının istikrarıyla
ortadan kaldırılabilecektir. Bu nedenle, parasal dengesizliklerin sebep olduğu düzensiz dalgalanmalar önlenebildiği takdirde; ekonomi
istikrarlı bir yapı gfüşterecektir. Bu _Şartlar altında, ekonomide tam
istihdamın . sağlanıp fiyat istikrarının gerçekleştirilmesi konusunda,
hükümetlerin yapabileceği bir tek şey, ekonominin uzun dönemli üretim kapasitesindeki artış ile aynı oranda olmak üzere, ortalama olarak, % 3 - 5 civarında, para arzı artışını sürekfi olarak devam ettirmektir (14 ).
13) Thomas Mayer, «Some Reflections on the CLirrent State of, the Moneta.r ist
State», iç. Readings in Money, National lncome, and Sta~ilizatiQn Policy, Richard
lrwin, ine. Homewood lllinois, 1978, s. 86.
14) William N. Cox, «The Money Supply Controversy» iç. Economic lssues: A
Book of Readings (ed.) Campbell R. McConnell, McGraw-Hill Book Company, New
York, 1975, s. 98.
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Her ne kadar paranın çok önemli olduğuna inanmaktaysalar da,
Monetaristler, mantığa ters düşecek bir tarzda, ekonomideki istik:- ·
rarsızlıkların, hemen hemen tümünün para arzındaki düzensiz dalgalanmaların lJir sonucu olarak meydana geldiğini belirtmektedirler.
Özellikle, geçmişte uygulanmış olan «dur - devam et» biçimindeki para politikası uygulamalarının bu konuda en önemli olumsuz bir etken
olduğu ileri sürülmektedir.
Ekonomideki

durgunluğu

önlemek

amacıyla

başlatılan

parasal

genişleme, neticede enflôsyona neden olmaktadır. Bu sefer enflôs-

yonu önlemek amacıyla para arzı frenine hızı.o basılması da ekonomide yaşanan dah.a sonraki bir resesyonun temel nedeni olmaktadır. Monetaristlerin lideri olan Milton Friedman, 1967 yılında yaptığı bir konuşmada aynen şöyle demektedir :
«Bu ülkede yaşanmış olan her ekonomik d,aralma, ya parnsal
bir sonucu olmuş ya da bu daralmanın şiddeti, parasal
düzensizlik ile öne~li ölçüde artırılmıştır.»
düzensizliğin

. Monetaristlere göre, pa.ra arzındaki değişmeler, kısa dönemde
geçici olarak reel üretimin · değişmesine neden olabilmektedir. Bunun aksine olarak, uzun d.önemde para arzındaki değişmenin etkisi,
reel büyüme üzerinde olmayıp sadece fiyatlar genel düzeyi · üzerinde
görülmektedir. Dolayısıyla, para arzındaki artışların asıl etkisi, uzun
dönemde enflôsyon biçiminde ortaya çıkacaktır.
Keyneiyenler, Büyük Dünya Buhranı'nın ortaya çıkışını, kendi
teorilerinin doğruluğunun bir kanıtı olarak görmekteydiler. Monetmistler ise, bu görüşün tam akşini savunarak, bu buhranı, yanlış
yönetilmiş de olsa para politikasının güçlü olduğunun bir göstergesi
olarak değerlendirmektedirler. Nitekim, Büyük Dünya Buhranının en
şiddetli olduğu 1929 - 1933 yılları arasında para arzının artırılmayıp
aksine % 33 kadar daraLtılmış olduğunu belirtmektedirler. Böylece,
Monetaristler, söz konusu buhranın kapsam ve şiddetinin o dönemde
kötü uygulanmış olan . para politikalarına bağlamaktd~ırlar. Çünkü bu
dönemde, para politikası bir resesyon durumunda uygulanması gereken para politikasının tam ak.si yönde uygulanmış ve depresyon
böylece daha da kötüleştirilmiştir.
3. ENFLASYON, İŞSİZLİK ve UZUN DÖNEM PHILLIPS EGRİSİ
Günümüz@ gelinceye kadar enflôsyon ile ilgili olarak çok çeşitli
görüşler ileri sürülmüştür. Her teori, kendi mantıki yapısı içerjsinde
enflôsyon sürecini açıklamaya gayret etmiştir. il :- Dünya Savaşı son ·
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rasının temel iktisat teorist olan _Keynezyen goruşe göre, enflôsyon
tam istihdam düzeyine ulaşmış bir ekonomide ortaya çıkan talep
artışlarından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki burada ~ enflôsyonun kaynağı olarak otonom harcama artışları göz önüne alınarak reel faktörler üzerinde durulmaktadır. Oysa, Monetaristler, bu konuda da
oldukça farklı sayılabilecek - bir· faktöre ağırlık vermektedirler. Bunlara göre enflôsyonun temel kaynağı, para arzındaki aşırı bo"yutlara
varan artışlar olmaktadır. Monetaristler, hem ekonomik faaliyet hacminin ve hem de fiyatlar · genel düzeyinin temel belirleyici unsuru
olarak parasal genişlemeyi göstermektedirler. Milton Friedman, enflôsyonun her ' zaman para arzında ortaya çıkan geniş boyutlu artışlarla birlikte görüldüğünü, _ bunun aksi bir durumun kesinlikle söz
konusu olamayacağını ileri sürmektedir. Bazı örneklerin bunu çok
acıklı bir _ şekilde isp_
a t etmiş bulunduğundan bahisle, enflôsyon sürecinin analiz edilebilmesi için mutlaka -para üzerinde durulması gerektiğini ifade etmektedir (1 5 }. Dolayısiyla, enflôsyonun her zaman ve
her yerde parasal bir olay olduğu _vurgulanmaktadır. Öyle ki, enflôs"yonun, ancak, reel üretimi aşan bir para arzı artışının sonucu olduğu
ve _gelecekte de ööyle · olacağı ısrarla belirtilmektedir (16 ) .
Diğer taraftan Monetaristler, sosyal ve poli t ik etkenlerin enflôsyon analizinde belli bir rol oynadığını kabul etmektedirler. Ne var ki,
bu etkenlerin, hükümetin davranışını etkilediğini ve bu nedenle de
enflôsyonla dolaylı bir _biçimde ilişkili _ olduğunu iddia etmektedirler.
Dolayısıyla, sosyal ve politik etkenl~r. sadece ekonominin intibak
sürecini etkilemekte ·olup enflôsyonun oranı üzerinde doğrudan doğ- _
ruya bir tesirleri olmamaktadır. Başka bir deyişle, para arzının artış
hızı, bir kere belirl_
e ndikten sonra, aynı şekilde, uzun dönemde enflôsyon oranı da belirlenmiş olmaktadır (17 ).

Enflôsyon ile para stoku arasında sıkı bir ilişkinin mevcut · olbelirti lmekle beraber, Friedman, bu ilişkinin mekanik bir ölçüde
rijit olmadığını da ifade etmektedir. Başka bir deyişle, para stoku
ile enflôsyon · arasında bazı uyuşmazlıkların olabileceği ve bunun
nedenleri olarak da reel üretimdeki değişme ile, halkın gelirine nisduğu

-

15) Milton Friedmar:ı, Dcl!ars and -Oeficist: lnflation, Monetary Policy, and
Balcmce of Paym€nt, Prentice - Hali, ine., Engle10fOOd Cliffs, New Jersey, 1968, s. 30.
16) · Milton Friedman. The Cou n ~er - Revolution in. Monetary Theory, IEA_ Oc'casinal Paper, No . 33, London, 1970, s. 24.
·
17) Hovard R. Vane and John L. Thompson, - Monetarism: Theory, Evidence
and Policy, John Wiley and Sons, New York, 1979, s. 73.

150

petle elinde tutmak istediği para miktarin_d aki değişmeler gösteril- .
mektedir. Şöyle ki, belli bir dönemde, para stokunun değişmeden
aynı kaldığını, · fakat aynı süre içinde üretimin ik.i kat arttığını varin
sayalım. Bu durumda, fiyatlar düzeyinin , başlangıçtaki seviyesin
dubu
Çünkü,
yarısına kadar düşebileceği qcıkça anlaşılmaktadır.
rumda, aynı · miktardak i p.arn bu .artan üretimi ancak daha aüşük bir
e finanse edebilece ktir. Bu nedenle, fiyat değişme
-fiyatlar düzeyind_
leri . acısından ilgili _değişken toplam para stoku olmayıp, üretim başına düşen

para stokudur.

Monetaris tler tardfından para stokunda ki değişmeler ile fiyat
değişmeleri arasında uyuşmazlığa yol açan ikinci bir faktör olarak
da, · halkın nakit ankesl~ri ile geliri arasında muhafaza etmek 'istediği orandaki değişmeler, göz önünde tutulmaktadır. Ancak, kişi başına düşen reel servet ile parayı elde muhafaza etmenin maliyetinden kaynaklan an etkiler bir kenara bırakıldığı takdirde, Monetaris tler, ..
nakit ankesleri ile . gelir arasında muhafaza edilmek istenen oranın, ·
oldukça uzun süreler zarfında nisbeten istikrarlı olduğunu gösteren ·
18
çok sayıda ampirik bulguların varlığından söz etmekted irler ( ). Adı
gecen iktisatçılar, enflôsyon ile para arzı arasındaki sıkı ilişkinin,
özellikle uzun dönemde geçerli olduğunu söylerken , bir taraftan reel
üretimin, diğer taraftan ·reel para onkesleri talebinJn nisbeten istikrarlı olduğunu üstü kapalı olarak varsaymaktadırlar. Böylece, ortalama enflôsyon oranını düşürmek isteyen ülkelerin, herhang'i bir yolla, para stokunun ortalama artış hızını azoltmak zorunda oldukları
vurgulanmaktadır. Çünkü söz konusu edilen iki faktör, uzun dönemde sabit olarak kabul edildiğinden, para stoku artışları, enflôsyon un
en önemli tek kaynağı olarak nitelenme ktedir. · .

Enflôsyon nedenleri konusund a Keynezyenler ile Monetaris tler
. arasındaki anlaşmazlık, işsizlik sorunund a da söz konusudu r. Öyle
ki Monetaris tler; işsizlik sorununu da klôsik iktisat teorisinin analiz
araçlarıyla incelemek tedirler. · Şöyle ki, işsizlikle ilgili uzun · dönemli
n
sorunları, reel ücretlerin , denge ücret düzeyine düşmesini engelleye
çıkan
ortaya
ında
piyasalar
emek
Çeşitli
etkenlere bağlamaktadırlar.
bu engelleri, en düşük l.kret düzeyi ile ilgili yasalara ve sendika sözleşmelerine atfetmekt edirler.
18) Milton Friedman. «Supply of Money and the Price Level», ic. Selected
Readings in Money and Banking, (ed.). Oktay Yenal. Robert College, İstanbul.
1969,

s.

98 - 100.
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Keynezyen iktisatçılar tarafından öne . sürüle n .e nflôsyo n
ile iş
sizlik arasındaki değişim oranı (trade- off) ilişkisinin mevcu
diyeti, Monetaris tler tarafından kabul edilme mekte dir. ·Bunla ra göre,
işsizlik
oranı, daha yüksek bir enflôsy°on oranına katlan mak
suretiy le ancak
kısa dönem de düşürülebilmektedir. Oysa uzun dönem
de, parasal ücret artışları, enflôsy on oranına ulaşacağ'ından, işsizlik oranlar
ı, enflô·syon artırılarak düşürülemez. Başka bir deyişle, enflôsy
on ile iş
sizlik arasında.ki ters yönlü ilişki, sadece kısa dönem e özgü
bir durumdur. Uzun dönem de ise, gerçek enflôs yon oranı ile beklen
en enflôsyon oranı birbirin e eşit olacağından, Phillips eğrisi, doğal
işsiz
lik oranından çıkan bir dik doğru biçimin de olacaktır .
İlk olarak Milton F[iedm an tarafından ortaya atılan,
Edmund

Phelps

tarafından geliştirilen,

Robert Lucas ve Thoma s Sargen t ta-

rafından test edilen «Doğal İşsizlik Oranı» hipotez i,
bugün iktisat- .
·çıların artan bir çoğunluğu tarafından kabul edilme ktedir 19
( ). Bu

hipote ze göre, sadece enflôs yon yoluyla işsizlik oranının
uzun dönemde doğal işsizlik oranı olarak belirtil en düzeyin altına
düşeme
yeceği ifade edilme ktedir. Bunun la birlikte , «Doğal İşsizlik
Orani»
hipote zinin kabul edilmesi, enflôs yonun artırılması suretiy le
işsizliğin
dzalması biçimin de bir reel kazancın sağlanamayac
ağını ifade etmeme ktedir. ·çünkü fiyat bekleyişleri ağır bir biçimd e oluşma
ktaysa,
üretim in ve istihdamın artırılmasıyia kısa dönem de bir yarar
sağlan
ması mümk ündür (20 ).

Phillips Eğrisi, ancak kısa dönemde, işsizlik ile beklen
meyen
enflôsy on arasında bir trade- off ilişkisini sunmaktadır. Oysa,
uzun
dönemde, işsizlik, . doğal oranda n bir sapma göster emem
ektedi r. Bu
nedenle, sürekli olarak enflôs yonu hızlandırmak suretiy
le, işsizlik
bu doğal oranın altına düşürülemez. Ancak , işsizliği düşürm
ek amacıyla uygula nacak olan talep artırıcı 'PO.litik
alar, bu doğal işsizlik
oranında her defasında daha yüksek bir enflôsy
ona neden olacak lardır. Bu durum, «hızlcmdırma prensibi» olarak bilinm
ektedi r (21 ).
Özellik le Keynezyen .görüşten etkilen en hüküm etler, işsizlik
oranını
düşürmek amacıyla talep genişletici politik alar izlemiş
lerdir. Ancak ,
19) Harry G. Johson, lnflation and the Moneta rist Controv
ersy, North - Hol land Publishi ng Compan y, Amsterd am, 1972, s. 55. ·
20) Kari Brunner and Allan H Meltzer, «The Phillips Curve»,
iç. The Phillips
Curve and Labor Markets , (ed.). Kari Brunner and Allan
H. Meltzer, North-H olland
Publishi ng Compan y; Amsterd am, 1976, s. 2.
21) Aynı. yerde, s. 2.
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bu tür politikalar işsizlik oranını düşüremediği gibi enflôsyonun daha
da artmasına neden olmuştur. Öyle ki, Phillips Eğrileri, izlenen talep
genişletici . politikalar nedeniyle sürekli olarak sağ - yukarıya doğru
zaman içinde bir kayma göstermiştir. Buna rağmen, Keynezyen iktisatçılar, en azından kısa dönemde, dah,a fazla bir enflôsyona katlanarak işsizlik oranlarının düşürülebileceğine inanmaktadırlar (22 ).
Milton Friednıan, enflôsyon ile işsizlik arasında her zaman geçici bir ilişki olduğunu, sürekli ve kalıcı bir münasebetin ise söz konusu olamayacağını belirtmektedir. İ9sizlik oranını düşürmek amacıyla para politikasının kullanılmasının yanlıŞ bir tercih olduğunu,
ç'ünkü, para politikasının sadece parasal değişkenleri e.tkileyip reel
faiz oranı , reel milli gelir ve işsizlik oranı gibi reel değişkenleri etki23
leyemediğini ileri sürmektedir ( ). Dolayısıyla, para politikası aracı
.lığıyla, uzun dönemde işsizliği, doğal işsizlik oranının altına düşür
mek imkônı bulunmamaktadır.
Özetlersek, «Doğal İşsizlik Oranı» analizi, enflôsyon ile işsizlik
arasındaki değişim oranı (trade - off) ilişkisinin sadece kısa dönemde geçerli oldUğunu, uzun dönemde ise böyle bir ilişkinin söz konusu olamayacağını göstermektedir. Kısa dönemde, enflôsyonun iş
sizliği düşürmesi, aslında, işçilerin enflôsyon bekleyişinde bulunmamalarından kaynaklanmaktadır. Oysa, uzun dönemde, enflôsyon oranını doğru bir biçimde, beklemektedirler. Bu durumda, gerçek enflôsyon oranı ile beklenen enflôsyon oranı birbiriyle çakışmakta ve
bunun sonucu _olarak, işsizlik oranı, tekrar doğal işsizlik oranına, geri
dönmektedir (24 ). Böylece, fiili enflôsyon oranı ile beklenen enflôsyon
oranının birbirine eşit olduğu noktadaki işsizlik oranı, doğal işsizlik
/
oranı olmaktadır.
4. MONETARİST PARA TALEBİ ve PARA ARZI TEORİSİ
~~

Milton Friedman'ın yeniden geliştirip sunduğu Miktar Teorisi,
bir bakıma klôsik geleneğinin yeniden canlanması gibi düşünüle
bilirse de, Keynezyen para talebi analizinin etkisi altında kaldığı da
22) J. Huston McCulloch, Money and lnflation : A Monetarist Approach, Aca Press, New York, 19'75, s. 89.

denıic

23) Thomas Mayer, « Monetarisnı : Economic Analysis ... », s. 246.
24) Milton Friednıarı, «The Ro le of
Review, March 1968, ss. 1 - 17.

Monet.Cıry

Policy», American Economic
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inkôr edilemez. Nitekim, Friedman da bu hususu kabul etmekte (25 )
ve bu konuyla ilgili olarak Don Patinkin de, Friedman'ın miktar teorisinin, Keynezyen likidite tercih yaklaşımının mantıki bir çerçeveye
oturtulmuş biçiminde n başka bir şey_ olmadığını ifade etmekted ir.
Yeniden formüle edilen miktar teorisinin , her şeyden önce, bir
para . ta!ebi teorisi Olduğu, ancak, bir üretim teorisi, parasaJ gelir ve
fiyat düzeyi teorisi olmadığı açık hir biçimde ifade edilmekte dir (Zil) ,
Buna göre, ekonomin in servet biriktiren birimleri açısından, para, bir
tür servet biriktirme yolu olup bir aktif değeri · ifade etmekted ir. Üretken bir . girişimci . yönünden ise, para bir sermaye malı olup işletme
nin satacağı malları üretmek için talep teorisi, sermaye teorisi içinde özel bir konu olmaktadır (27 ). Nitekim Harry G. Johnson, sermaye
teorisinin temel ilkelerinin Friedman tarafından ·para teorisine uygulanmasını, Keynes'in Genel Teori'sind en beri para teorisi alanında
sağlanan en . büyük başçm olarak nitelemek tedir (28).
Milton Friedman, ekonomik faaliyetle rde meydana gelen değiş
melerin açıklanmasında parasal değişmeler ve bunların neden olduğu etkiler ile bireylerin ellerinde neden para tutmak istedikleri ihmal
edildiği takdirde, bunun, hatalı bir tutum olacağını belirtmek tedir.
Yeni Miktar Teorisi yaklaşımında, para talebi, herhangi bir tüketim
malına olan talep gibi_değerlendirilmektedir. Buna göre, para talebi
başlıca üç etken_e bağlı bulunmaktadır (29 ) .
a)

Çeşitli

biçimlerd e tutulan toplam servet,

b) Bu servet türünün ve diğer servet' türlerinin fiyatı ve sağla'"
yacağı getiri,
c) Servet sahibinin zevk ve tercihleri.
Friedman'ın para talebi teorisinde önemli bir değişken · olarak

yer alan servet

kavramı,

Keynes'in tamamen ihmal

ettiği

bir konu

25) Milton Frİedman, «Post - War Trends in Monetary Theory and Policy», İÇ.
The Optimum Quantity of Mcney and Otlıer f.ssays, Aldİne Publishing Cornpany,
Chicago, 1939., ss. 69· -79.
26) Mİlton Friedman, «The Quantİty T1heory of Money: A Restatemen t», İÇ.
The Optimum Quantity of Money and Other Essays, (ed.), Mİlton Frİedman, Aldine
Publİshing Company, Chicago, .1969, s. 5·2.
27) Aynı yerde, s. 52.
28) Harry G. Johson, Essays in Mc-netary Economics, George Ailen and
Unwin Ltd., 1968, s. 33.
29) Mil ton Frie·dıuıan, «The Quantity Theory of Money ... », s. 52.
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Bu nedenle, para teorisi alanında servet . kavramının yeniden önem kazanması ge.niş çapta Friedman'ın eseridir. Toplam
servet, tüm gelir l<aynaklarını ve · tüketilebilir hizmetleri kapsamak· tadır. İnsanın üretici kapasitesi de bir ·tür gelir olarak değerlendi
rildiğinden, o da toplam servetin unsurlarından biri olarak ele alın
maktadır. Servet çesitli biçimlerde tutulabilnıekte oluo, servet sahibi, bunlardan sağl~yacağı faydayı mak.simize -edecek bir biçimde,
bi tutmaktadır. Bu
servetini, çeşitli aktifler arasında bir da.ğıtıma ta_
birbirine eşit
faydası
marjinal
türünün
servet
bir
dağıtım, her
diğer serdolayı,
Bundan
ektedir.
olabilecek bir tarzda gerçekleştiriİm
miktarı
para
vet türlerinin verimliliği değiştiği takdirde, talep edilen
dO' değişmektedir. Toplam servet arttığı takdirde, aynı oranlarda olmasa da her bir servet türüne olan talep de artmaktadır. Bu nedenle,
para talebi, toplam servetteki değişmelere, servetin karşılaştırmalı
30
cazibesine ve halkın tercihlerine dayanmaktadır ( ).
olmuştur.

Monetarist pam talebi teorisi~de, para, servet türlerinden birisi
olarak düşünülmektedir. Bireyler, aynı zamanda, günlük yaşamla
rında parayı servetlerinin bir parçası olarak değer_lendirirle~. -Bireyler,
servetlerini, para biçiminde olduğu gibi, hisse senetleri, tahviller ve
gayrimenkul gibi diğer aktifler biçiminde de tutabilmektedi rler. Servet sahibi birey açısından. tüm servet, para, tahvil, hisse senedi ve
31
-fiziksel mallar ve beşeri sermaye arasında dağıtılmaktadır ( ).
özet olarak bu servet türlerinin niteliklerinden bahsedelim.
Sözkonusu edHen beş servet tutma biçiminden birisi paradır. Servet
türleri içinde nominal değeri sabit olan tek aktif, paradır. Bir lira,
nominal olarak her zaman aynı değerde olup bir değişme göstermemektedir .. Bu durum, para biçiminde tutulan aktife, emniyet ve likidite biçiminde özellikler kazandırmaktadır .' özellikle, efektif ve vadesiz mevduat biçiminde tutulan para, ev sahipliğine benzer. Şöyle ki
bunlar, sahibine parasal gelir değil fakat ayni bir gelir sağlamak·
·
tadır.
Şimdi

Servetin bir başka tutulma yolu da tahvil satın alınmasıyla olTahvillerin en önemli . özeı-liği, nominal miktar olarak ödenen faizin değişmemesidir. Tahvillere . ödenen faiz değişmekle birlikte, tahvillerin fiyatı değişebilmektedir. Bu nedenle, piyasa faiz

maktadır.

30) Celin D. Campbell and Rosemary G. Campbell, An lntroduction to Money_
and Banking, Holt. Rinehart and Winston, ine .. New York 1972, s. 240.
31) Milton Friedman, «The Quanti.ty Theory of Money ... ». s. 53.
155

oranları yükseldiği

zaman, tahvil fiyatları düşmekte, bunun aksine
olarak faiz oranları azaldığında ise, tahvil fiyatları artmaktadır. Tahvilin vadesi dolduğunda veya satıldığında, tahvil sahibinin elde edeceği getiri, hem faiz ödemesini ve hem de gerçekleşen bir kazanç
ya da zararı kapsamaktadır. Tahvil fiyatlarındaki dalgalanma lardan
dolayı, ihtiyaç olduğunda, tahvil, güvenilebili r bir fon kaynağı olamamaktadır. Hisse senetleri ise, güvence bakımından tahvillerden daha
alt sırada yer almaktadır. Çünkü servetin hisse senedi biçiminde
tutulmas_ı halinde, sağlanacak gelir değişebilmekte ve hatta hiçbir
gelir elde edilemeyeb ilmektedir.
Servet, para, tahvil, hisse senedi olarak muhafaza edilebilecegı gibi, fiziksel aktifler biçiminde de tutulabilme ktedir. İşletmelerin
sahip oldukları mallar, tahvil ve hisse senetleri biçiminde zaten temsil edilmekte olduklarından burada sa.d ece işletmeler dışı fiziksel
aktifler göz önüne alınmaktadır. Bunlar, o.tomobiller, antika eşyalar,
sanat eserleri, mobilya takımları, mücevherle r gibi unsurları kapsamaktadır. Fiziksel aktiflerde, sEfrvet sahibine, nakdi bir gelir değil
fakat ayni bir gelir sağlamaktadırlar. Ancak, fiziksel aktiflerde fiyat
olarak değerlenme ve değer kaybı söz konusu olabilm~ktedir.
Son servet tipi olarak, beşeri sermaye ele alınmaktadır. · İnsan,
normal olarak sermaye gibi düşünülmemektedir.
Ne var ki, insa~ unsuru, gelirin önemli bir kaynağıdır. Çünkü çoğu
insanlar, ücret karşılığı olarak emeklerini kiraya vermektedi rler. Aynı şekilde bireyler, öğretim ve eğitim yoluyla kendi kendilerine yatı
rım yapabilmek tedirler.
satılamadığından,

Gerek eski versiyonlarında, gerekse yeni yaklaşımda olsun tüm
miktar teorisi türle.rinde, nominal para miktarı ile reel para miktarı
arasında bir ayrım -yapılmaktadır . . Nominal para miktarı, lira, dolar,
mark gibi para birimleri ile ifade edilen bir değerdir. Reel para miktarı ise, bu nominal para miktarlarının satın olabileceği mal ve hizmetler cinsinden ifade edilmektedi r. Nominal para stoku, ilk önce
para otoriteleri · tarafından belirlenmek te olup banka dışı servet sahipleri tarafından değiştirilememektedir. Oysa, reel para stoku ise,
elinde para biciminde servet tutanlar tarafından belirlenmek tedir (32 ).
Eğer bireyler, nisbeten daha az miktarda ~eel para tutmak isterlerse
32) Milton Friedman, «A Theoretical Framework tor Monetary Analysis». iç.
Mllton Friedman's Monetary Fram.ework, (ed.), Robert J. Gordon, The University
of Chicago Press, Chicago 1974, s. 1.
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harcamalarını artırmak suretiyle bireysel olarak nominal geli~lerini
Ancak, bunların nominal para miktarlarını
nominal para miktarının . artmasıyla dengeleneceğinden makro düzeyde nominal olarak tutulan para . miktarı
değişmez. Fakat bu durum, harcamaları, dolayısıyla, parasal gelirleri
ve fiyatları yükseltir. Fiyatların yükselmesi ise, reel para miktarını
- arzulanan düzeye düşürecektir. Aynı durum, parnnın dolaşım hızı
için de geçerlidir (33 ). Çünkü, bu büyüklük de, bireylerin tutmak istedikleri reel para miktarı konusunda verdikleri . kararları yansıtmak
tadır. Bundan dolayı, bireylerin dolaşım hızına ilişkin kararlarının, bunu etkileyeceğinden bahsedilebilmektedir.
azaltmaya

·girişeceklerdir.

azaltması

başkalarının

reel para talebini etkileyen faktörleri
gösterebiliriz (34 } :

Kişilerin

dımıyla

(M ! P} d = f (y, w;

rnı,

b~r

denklem yar-

rb, re, 1I P d PI dt; u},

· Bu denklemde,
(M/p)d

=

reel ankes talebini,

y = beklenen reel geliri,
w

= servetin,

beşeri

servet

dışında

kalan

kısmını,

oranını,

rm -

paranın bekle~en

rb -

tahvil fiyatlarındaki değişmeıer de dahil olmak üzere,
tahvilin beklenen getiri oranını,

re = hisse senetlerinin

getiri

fiyatlarındaki değişmeler

de dahil olmak üzere, hisse senetlerinin beklenen getiri oranını,

1/P dP/dt = mal ve hizmetlerin

fiyatlarında

beklenen

değişme

ora-

nını,

. ve nihayet, ı-t = 'Reel an kes talebini. etkileyebilecek olan diğer etken~
leri göstermektedir.
Friedman, hem , faiz oranlarındaki değişmenin ve hem de fiyat
talep _edilen para ank~slerinin ters yönde etkilediğini,
oysa, servet ile para talebi arasındaki ilişkinin aynı yönlü olduğunu

değişmelerinin

33) Milton Friedman, «The Demand tor Money : Some Theoretical • and Empirical Results», The Optimum Quantity of Mon,ey and Other Essays, (ed.). M.
Friedman, Aldine Publis'hing Company, Chicago, 1969, s. 116.
34) . Milton Friedman. «Money: quantity theory», lnternational Encyclopedia
of the Social Sciences, Vol. 10, 1968,· s. 440.
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ortaya J<oymaktadır (35 ). Ayrıca, Modern-Miktar Teorisi yaklaşımında
para miktarının çok önemli olduğu da vurgulanarak bir anlamda eski
miktar teorisi yaklaşimı deste.ktenmektedir. Çünkü, paranın dolaşım
hızının oldukça ·istikrarlı _ olduğu, ve para miktarının fiyatlar genel
düzeyini etki!emede tesirli olduğu _ gibi kiôsik varsayımlara yaklaşıl 
maktadır.

Diğer

taraftan, portföy ayarlama süreci, Monetari?t

aktarım

me-

kanizmasının belirlenmes-inde çok önemli bir yer kapsamaktadır. Bu

mekanizma, otoritelerin devlet tahvirleri satınalmak suretiyle neden
oldukları para arzı artışmın etkilerini incelemek suretiyle gösterilebilir. Boşlangıç durumund.cı, marjinal getiri oranlarını birbirine eşitle
yecek tarzda servetin dağıtılmış olduğu ~ir denge durumunun mevcut olduğu varsayımıyla işe başlayalım. Servet sahiplerini, tahville- rini paraya çevirmeleri yönünde ikna etmek için, bu tahvillerin fiyatlarının yükseltilmesi, dolayısıyla verimlerinin düşür_üfmesi gerekecektir.- Bu açı_k piyasa işleminden dolayı, halkın elindeki para miktarı, ellerindeki diğer aktiflere kıyasla artmış olacaktır. Bu nedenle, paranın marjinal verimlilik oranı, diğer aktiflerinkine göre azalacaktır. · Bunun sonucu olarak, halkın elinde fiilen tutmakta olduğu p~ra
miktarları, tutmayı arzu ettikleri para miktarını aşacaktır. Marjinal
verimlilik oranlarını birbirine eşitlemek amacıyla, servet, aktifler arasında yeniden bir dağıtıma tabi tutulacaktır. Para ankesi fazlaları,
finansal ve reel aktiflerle değiştirilince, bunların nisbi fiyatları yükselecektir. Reel aktiflerin fiyatları artış eğilimine girecek ve finansal
aktiflerin· faiz oranları düŞmeye başlayacaktır. Bu durum, yeniden
marjinal verimlilik oranları eşitleninceye kadar devam edecektir (36 ).
Herhangi bir yolla, denge durumunun bozulması portföyün, aktiJ fürleri arasında yeniden dağıtılması biçiminde bir süreci başlatmak
tadır.

Modern Miktar Teorisi yaklaşımının ortaya koyduğu politika soise şöyle özetleyebiliriz. Bu modelde, fiyatların ve parasal
. gelirin kontroluna yönelik politikalar için temel değişken, para arzı
dı.r. Üretim birimi başına -düşen para stoku, önemli ölçüde artırılma
dığı takdirde ancak enflôsyonun önlenmesi mümkün olmaktadır. Aynı
nuçlarını

35) John T. Boorman and Thomas M. Hc;ıvrileşky, Money Supply, Money
Demand, and Macroeconomics Mode-ls, Al!yn and Bacan, ine., Boston, 19ı72, s. 175.
36)
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Howard R. Vane and John L. Thomson, a.g .e., s. 41 .

şekilde, üretim birimi başına isabet eden para stoku önemli derecede
düşürülmediği

37
durumda deflôsyon kontrol edilebilmektedir ( ).

gibi, Modern Miktar Teorisi yakhızına ait değişken'n nisbeten
istikrarlı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, para arzındaki bir
değişme, nominal gelirde kestirilmesi mümkün olan bir değişme meydana getirmektedir. Aynı zamanda, para arzı ile istikrarlı bir para
talebi birbirinden tamamen bağımsız bulunmaktadır. Ayrıca, Friedman,
paranın dolaşım hızının, Keynezyen tüketim fonksiyonundan daha ·
isti~rarlı olduğunu iddia etmek suretiyle, miktar teorisinin Keynezyen
teoriden daha üstün olduğunu göstermektedir.
Klôsik miktar teorisinde
laşımında da yine paranın

olduğu

dolaşıll)

Modern Miktar Teorisinin ortaya koyduğu bir başka nokta, maliye politikasıyla ilgili bulunmaktadır. Buna göre, bütçe açıklarının
veya bütçe fazlalarının ekonomi üzerindeki etkileri, bunların nasıl finanse edildiğine bağlı bulunmaktadır. Büfoe açıkları, para arıında
bir artış olmadan halktan yapılan borçlanmayla finanse edildiği takdirde, bunun etkisi, kamu harcamalarındaki artış kadar, özel sektör
harcamalarının azalması biÇiminde olacaktır. Modern Miktar Teoris·i ne göre, önemli olan nokta, para · stokunda meydana ge.len değiş
melerdir. Bütçe açıkları, para arzını artırmanın bir aracı haline geldikleri takdirde ancak ekonomide genişletici etkiler meydana getirecektir. Para arzında bir değişmeye yol açmayan bütçe açıkları veya
fazlaları ise, sa.dece toplam harcamalarının kamu kesimi ile özel
sektör ~rasındaki bölüşümünü etkile_ıtıekte ancak toplam talep ya da
milli gelir üzerinde herhangi bir tesir meydana getirmemektedir.
Para talebi konusunda olduğu gibi, Monetaristler para arzı . konu.sunda da kendilerine özgü bir yaklaşımı benimsemektedirle r. Bunlqr, para arzı Roriusunda geniş anlamda para arzı kavramını benimsemektedirler. Öyle ki, para kavramı sadece efektif ile vadesiz mev- ·
duatı değil, fakat ticari bankalardaki vadeli -mevduatı da kapsayacak
bir biçimde geniş tutulmaktadır (38 ). Monetaristler, parayı, satın alma işlemini, satıştan ayırmaya imkôn veren satınalma gücünün ge39
çici bir sığınağı biçiminde tanımaktadırlar ( ). Bununla birlikte, pa37) Dudley W. Johnson. a.g.e., s. 162.
38) Dwayne · WrJghtsman, . An lntroduction to Monetary Theory and Policy,
The Free Press. New York, 1971. s." 19.
39) Milton Friedman and Anna J. Sohwartz. A Moneta.r y History of the
United Stotes, 1867 - 1960, Princeton University Press, Princeton, 1963, s. 650.
1q9

ranın

tanımının

olduğu

aslında teorik olmaktan ziyade ampirik bir sorun
da belirtilmekt edir.

-

Monetaristl er, para stokundaki değişmeleri, üç faktörle açıkla:
maktadırlar :
Bunlar,
a) Güçlü para stoku (H),
b) Halkın banka mevduatı ile nakit arasındaki tercihi (D/C),
c) Bankaların mevduat ile rezerv tercihleri (D/R)'dir.
Buna göre, para stokuna
tedir (40 ) :
M = D

+

C ve H = C

+

ilişk.in

denklem

şöyle

yazılabilmek

R olduğundan,

Para stokunu belirleyen bu denklemde, halk~n ve ticaret bankada bir etkisi olduğu görülmekte dir. Ancak, söz konusu kurumların tercihlerini yansıtan oranlar· nisbeten istikrarlı olduğundan,
para stokunu belirlemede hakim faktör, g.üçlü para stoku (H} üzerindeki kontrolü nedeniyle para otoritesi olmaktadır.
larının

Monetarist bir

iktisatçı

olan Kari Brunner, para politikası alagerçekleri tespit etmiş olduBuna göre,

nında yapılan yoğun araştırmaların şu

ğunu,

ifade etmektedir (41 ).

1) Zaman içinde yüksek güçlü para (para bazı) da meydana
gelen değişmelerde para otoritesi hôkim bir durumdadır.
2) Konjonktür devrelerind e para stokundaki değişmelerde, yüksek güçlü paranın etkisi ağır basmaktadır.
40) James Tobin. Essays in Economics Volume 1 : Macroeconom ics, North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1976, s. 475.
41) Kari Brunner, «Monetary Policy Theory», iç. Money and Banking: Theory,
Analysis and Poli~y. (ed.). S. Mittra, Random House; New York, 1970, s. 364. (Makalenin ilk basımı için bkz. «The Role of Money . and Monetary Policy», Federal
Reserve Bank of St. Louis R,eview, July 19'68, p·p. 9 - 24 . .
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3) Para arzında meydana gelen artış veya azalış biçimindeki
değişmeler, ekonomik faaliyetlere aynen yansımaktadır.
Bu konuyla ilgili olarak M. Friedman !le A. J. Schwartz'ın biryazmış oldukları ve ABD'nin yaklaşık 100 yıllık parasal tarihinin
detaylı bir incefemesini ortaya koyan çdlışmada şu noktaların gözlemlenmiş olduğü belirtilmekted ir (42 ) :
likte

1) Para stokundaki değişmeler ile, ekonomik faaliyet düzeyi, parasal gelir ve fiyat seviyesi arasında oldukça sıkı bir ilişki
mevcut bülunmaktadır.
2) Para stokundaki değişme ile ekonomik değiŞme arasındaki
mevcut bu karşılıklı ilişki, oldukça istikrarlı bir niteliktedir.
3) Para stokundaki değişmeler, ekonomik faaliyetlerdeki değiş
melerin bir sonucu olmayıp, çoğu durumda bağıms·ız bir nitelikte bulunmaktadır.
4) Parayla ilgili konularda, dış görünüş yanıltıcı olmaktadır. Çünkü, önemli ilişkiler çoğu kere, çıplak gözle görülenin tam
tersi bir durumda olmaktadır.
5. ENFLASYON BEKLENTİSİ ve DOGAL FAİZ ORANI
Keynezyen faiz teorisinde, fiyatlar, kurumsal bir veri olarak ele
nominal faiz oranları ile reel faiz oranları arasında bir
ayrım yapılmamaktadır. Ayrıca söz konusu teoride faiz oranları, likidite tercihi olarak ifade edilen para talebi ile para arzının birbirlerine eşit oldukları yerde belirlenmekted ir. Bu nedenle, faiz oranları, para talebini, para arzına eşitleyen bir fiyat olarak, · daha doğ
rusu paranın bir fiyatı olarak ele alınmaktadır. Oysa Friedman, bu
tutumun yanlış olduğunu, çünkü, faizin, para~ın fiyatı değil, fakat
kredinin bir fiyatı olduğunu ifade ederek bu karmaşıklığa bi-r aydınlık
getirmektedir (43 ). Buna göre, kredi artışının, _ faiz oranını düşürdü
ğünü, kredi daralışının da faiz oranını yükselttiğini söylemek doğru
olacaktır. Friedman, para ile kredinin birbirine karıştırılmasının şöyle
bir yanlış inanca yol açtığını ifade etmektedir. Para miktarındaki aralındığından

42) Milton Friedma·~ and A. J . Sc-hwartz. a.g .e .. s. 676.
43)- Milton Friedman, «Factors Affecting the Level of lnterest Rates», iç.
Money Supply, Men.ey Demand, and Macroeconomic Models, (ed .) J . T. Boorman ,
and T. M. Hayrilesky, Allyn and Bacon, ine .. Baston, 1972, s. 200.
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tışın faiz oranını düşürdüğü, azalışın ise faiz oranını yükselttiği

bi-

çiminde yanlış bir inancı vurgulamaktadır. Böylece, paranın fiyatı
olarak, fiyatlar genel düzeyinin ele alınması, faizin ise, kredinin
bir fiyatı biçiminde düşünülmesi gerektiği önerilmektedir.
Fiyatlar genel düzeyindeki değişmelerin fazla olmadığı fiyat isdönemlerinde nominal faiz oranları ile reel faiz oranları arasında bir ayrım yapmanın en azından gerçek hayatta fazla bir anlamı yoktur. Oysa, enflôsyonun hız kazandığı dönemlerde, bu iki büyüklük arasındaki fark önem kazanacağından konunun üzerinde durulması bir zorunluluk olmaktadır. Çünkü, böyle dönemlerde, nominal faiz oranları, reel faiz oranını yansıtmaktan uzak kalmaktadır. Nominal faiz oranı (i), reel faiz oranı (r) ile beklenen enflasyon
oranının (.-iP/P)*, toplamına eşit olmaktadır.
tikrarı

Şöyle

ki,

i = r + (L'iP/Pl*

Ya da reel faiz oranını da aynı denklemden yararlanarak
r=i-(L'iP/P)* oldrak ifade edebiliriz. Bu durumda, nominal faiz oranı
ile , ree·I faiz oranı arasındaki fark, bize beklenen enflôsyon oranını
verecektir.
Fiyat artışları ile faiz oranları arasındaki . ilişki, · ilk defa_ Gibson
tarafından ortaya ko_nmuştur. Bir İngiliz istatistikçisi olan Gibson,

bir çelişkiyi ortaya koymuştu : Başlangıçta düşük faiz oranlayüksek fiyat düzeylerinin birlikte ortaya çıkarabileceğini, bunun
aksine, yüksek faiz oranlarıyla düşük fiyatların aynı zamanda söz
konusu olabileceğini beklemekteyken, Gibson, 19. yüzyılda gerçek
verileri incelediğinde durumun tam aksi istikamette olduğunu gördü.
Başka bir deyişle, 19. yüzyıla ait fiili fiyat ve faiz oranlarının aynı
yönde bir değişme gösterdiği ilk olarak Gibson tarafından gözlemlendiğinden bu ilişki «Gibson Paradoksu» olarak adlandırılmış bulunmak44
tadır ( ). Buna göre, yüksek fiyat seviyeleriyle yüksek faiz oranları
ve düşük fiyat düzeyleri ile düşük faiz oranları birlikte ortaya çık~
maktadır. Başka bir ifadeyle, «Gibson Paradoksu», fiyatlar ile faiz
oranlarının aynı yönde bir değişme gösterdiklerinin ampirik olarak
bir gözlemini ifade etmektedir (45 ).
şöyle

.

rıyla

lrving Fisher de fiyatlar ile faiz oranları arasındaki ilişkiler üzerinde durmuştur. Özellikle fiyat değişme1920'1i ve 1930'1u

yıllarda

44) J. Huston McCulloc'h, a.g.e., s. 47.
4'5) Milton Friedman, . «Factors Affecting the Level of lnterest Rates», s. 202.

dönemlerinde, Fisher, fiyatların faiz oranbu nedenle, nominal faiz oranlarıyla reel faiz oranları arasında bir ayırım yapılmasının gereği üzerinde durmuştur. Fisher'in enflôsyon ile faiz oranları arasındaki karşılıklı etkileşime yaptığı katkılar, daha sonra diğer iktisatçılarca da desteklenmiştir.
!erinin devam

ettiği geçiş

larını etkilediğini,

«Gibson Paradoksu», ilk olarak lrving Fisher tarafından ayrıntılı
bir biçimde açıklığa kavuşturulmuştur .- Fisher, aslında Gibson'un
gözlemlediği faiz oranının, reel bir faiz oranı olmayıp sadece nominal
faiz oranları olduğunu belirtti. Çünkü, fiyatların en yüksek seviyelere
ulaştığı uzun süreli enflasyonist bir dönemden sonra bireyler, daha
fazla bir enflôsyon bekleyişinde bulunmaktadırlar. Bu ise, nominal
faiz oranlarının reel faiz oranlarını aştığını ifade etmektedir. Böylece,
fiyat seviyeleri ile nominal faiz oranlarının en yüksek seviyelere çık
maları, fiilen· aynı zamanda olmaktadır. Aynı şekilde, fiyatların en
düşük düzeyde olduğu uzun süreli deflôsyonist bir dönem de, deflôsyonist bekleyişlere neden olmaktadır. Bu durum, fiyat seviyelerinin
en düşük düzeyde olduğu zamanlar ile nominal faiz oranlarının en
düşük düzeyde oldukları dönemlerle çakışmaktadır. İşte, Fisher fiyat
değişmeleri ile faiz oranları arasındaki mevcut aynı yönlü ilişkiyi ortaya koyduğundan dolayı, daha sonraları bu ilişki, «Fisher Etkisi»
olarak adlandırılı:nıştır. Gibson tarafından gözlemlenip Fisher tarafı. ndan açıklığa kavuşturulan bir başka olay da beklenen enflôsyonun oluşmasıyla ilgili bulunmaktadır. Buna göre, beklenen enflôsyon,
önemli derecede, nisbeten yakın geçmişte yaşanan enflôsyon h.ızına
46
bağlı bulunmaktadır ( }. Şöyle . ki, yakın geçmişte yaşanan enflôsyon
hızı, gelecekte ortaya çıkması muhtemel olan fiyat artışları için bir
gösterge olarak ele alınmaktadır.
Diğer

taraftan, fiyat düzeyinin yıllarca sabit kaldığının kabul edilKeynezyen analizde, faiz oranları dahil tüm değişkenlerin reel
olduğu sonucuna varılmıştı. Monetaristler ise, lrving Fisher tarafın
dan faize ilişkin olarak ortaya atılmış olan tezleri yeniden incelemiş
lerdir. Bunlar, nominal faiz oranlarını olduğu kadar enflôsyon beklentisini de modellerine· alarak reel faiz üzerinde de durmuşlardır (47 }.
Buna göre, reel faiz oranı : «tasarruf» ve «yatırım» kavramları içinde
özetlenmiş olan reel fa.k törler tarafından belirlenmektedir. İsveçli ünlü bir iktisatçı olan Knut Wicksell ise, faizle ilgili analize, piyasa faiz
diği

. ,_

46·) J. · Huston McCulloch, a.g.e., s. 48- 49.
47) Leonall C. Andersen, a.g.m., s. 337.
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oranlarının yanında

bir de «doğal faiz oranı» kavramını katmıştır.
Buna göre, piyasa faiz oranı, doğal faii oranının altında kaldığı takdirde, borçlanma faaliyeti artacak, yatırım harcamaları ise genişle
yecektir. Bu gelişme, üretimi ve fiya,tları yüksel.e cektir. Aynı mantıkla, piyasa faiz oranı, doğal faiz oranını aştığı takdirde ise, harcamalar daralacak, üretim ve fiyatlar düşecektir.
Faiz .oranlarının reel faktörler tarafından belirlendiği yolundaki
Neo - Klôsik görüşü, devam ettiren Friedman, parasal genişlemenin
neden olduğu etkilerin, pi,yasa faiz oranlarını ancak geçici bir süre etkileyebileceğini vurgulamaktadır. Monetaristler, para arzındaki ar. tışın faiz oranını düşürdüğü biçiminde ifade edilen durumu «likidite .
etkisi» olarak adlan-dırmakta ve bunu olayın başlanmcı olarak görmektedirle~. ~eynezyenler, sadece «likidite etkisini» göz önüne alır
ken daha uzun dönemli bir analizi benimseyen Monetaristler, «Likidite Etkisi» ne ek olarak, «Gelir - ve - Fiyat Düzeyi Etkisi» ile «Fiyat
Bekleyişleri Etkisi» gibi etkileri de göz önünde tutmaktadırlar.
Parasal
olabileceği

Bunlar

değişmelerin nihai ola.rak faiz
etkileri Milton Friedman üçe

oranları
ayırarak

üzerinde neden
incelemektedi r.

sırasıyla,

1 2 3 -

Likidite Etkisi,
Gelir ve Fiyat Düzeyi Etkisi,
Fiyat Bekleyişleri Etkisi'dir.

«Likidite Etkisi», para stokundaki bir değişmenin, faiz oranları
üzerinde neden olduğu başlangıçtaki kısa dönemli etkiyi ifade etmektedir. Sözkonusu etki, likidite tercihiyle ilgili olarak Keynezyen
literatürde açıklanan durumun aynısı olmaktadır. Ne var ki, Monetaristler, likidite etkisinin, sadece «birinci tun> bir etki olduğunu, para
arzındaki artışı izleyerek ortayan çıkan faiz oranındaki düşmenin,
yeni bir denge noktasına· doğru son bir ayarlamayı ifade etmediğini;
bunun sadece, bir geçiş döneminin belirtisi olduğunu ısrarla belirtmektedirler.
İkinci bir etki olarak, «Gelir ve Fiyat Düzeyi Etkisi» ortaya çık
maktadır.

Nakit ankesleri arttıkça, bireylerin diğer aktifleri edinme
yolundaki teşebbüsleri, bu aktiflerin fiyatlarını yükseltip faiz oranını
düşürür. Bu durum, harcamalarda bir artış meydana getirecektir.
Gelir ve Harcama yakloşımına göre, işletme yatırımları artacaktır.
Olaya bir başka açıdan baktığımızda, hizmet sağlayan kaynakların
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•

fiyatı,

hizmet akımlarının fiyatlarına göre artmış olacağından, hizmet
olan talep yükselecek ve dolayısıyla cari gelir düzeyi artmış olacaktır. Aynca, bu durum, hizmet sağlayan kaynaklara daha
fazla bir harcama yapılmasına da yol açacaktır. Eğer ekonomi zaten
tam istihdam düzeyi ve onun yakınlarında bulunuyorsa, o zaman
harcamalarda ki artış fiyat düzeyinin yükselmesine neden olacaktır.

· akımlarına

Milton

Friedman'ın

üzerinde durduğu bir b-aşka etki ' de, «Fiyat
Etkisi»dir. Bu etki, lrving Fisher'in adıyla sıkı bir bicimde
bqğlı bulunmakta olup onun istatistiksel olarak araştırdığı ve «Gibson
paradoksw>nu acİklamak amacıyla ortaya attığı etkiyi göstermekte ..
dir. ~<Fiyat Bekleyişleri Etkisi»ni şöyle ac·ıklayabiliriz.: Fiyatların yılda .
yüzde 2 oranında arttığı ve bireylerin bu artışın devam edeceği yolunda bir bekleyişe kapıldıkları durumda, elde nakit olarak para tutmanın maliyeti yükselecektir. Bu . nedenle, bireyler, geHrlerine göre
daha az bir miktarda ankes tutmak isteyeceklerdi r. Söz konusu edi- ~
len gelişme, enflôsyon durumunu ortaya koyaca~tır. Phil Gagan'ın
hiper - enflôsyon konusundaki çalışması, yüksek fiyatların, paranın
dolaşım hızını artırdığını ya da elde tutulmak istenen nakit ankeslerini
azalttığını acıkça ortaya koymaktadır.
Bekleyişleri

Başka bir deyişle, yüksek oranlı bir enflôsyon bekleyişi, para
talebini azaltmakta ve paranın · dolaşım hızını artırmaktadır. Öyle k;°.
pora satın alma gücünü kaybetmeden önce mal ve hizmetlere har- _
camada ·bulunmak suretiyle ellerindeki paradan kurtulmak isteyeceklerdir. Çünkü, enflôsyon bekleyişi, paranın değerinin gelecekte de
daha da azalacağını ifade etmektedir. Bu etki bazen «Jeff Etkisi»
olarak adlandırılmaktadır (48 ). Enflôsyon bekleyişinin neden olduğu
daha yüksek oranda artan bir dolaşım hızı, Değişim denklemine göre, para arzı sabit kalsa bile, toplam harcamaları artıracağından
enflôsyonun daha da hızlanmasına neden olabilecektir.

Özetlersek, Friedman'a göre, para miktarındaki artış, faiz oranönce bir yönde, daha sonra da diğer yönde etkilemektedir .
Çünkü, para miktarındaki artış, önce faiz oranlarını düşürmekte
fakat daha sonra toplam harcamaları artırmak suretiyle fiyat enflôsyonunu kamcıladıkça, ödüne verilebilir fonlar talebini artırıp, arzını
kısmaktadır. Buna ek olarak, yükselen fiyatlar, nominal faiz oranlarıyla reel faiz oranrarı arasında bir fark da yaratmaktadır. Bu nedenle, para miktarındaki hızlı artışlara ve yüksek oranlı enflôsyo·nlarını

48) J. Huston McCulloch, a.g.e., s. 5f
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lora sahne olmuş ·oıan Brezilya, Şili, Kore ve İsrail gibi ülkelerde
faiz oranları en yüksek düzeyde olmuştur {49 }. Dolayısıyla, para miktarındaki artışlar ile faiz oranındaki değişmeler aynı yönde bir değişme göstermiştir.

Milton Friedman, aynı gelişmenin ters yönde olduğu durumlardan da söz etmekt~dir. Buna göre, düşük hızda artan para arzı,
fa_iz oranlarını başlangıçta yükseltir. Fakat daha sonra bu düşük
oranda· artan para arzı, harcamaları ve fiyat enflôsyonunu azalttık
ça, faiz oranlarını düşürmektedir. Bundan dolayı, para miktarındaki
artışların düşük oranlarda seyrettiği Al.manya ve İsviçre gibi ülkelerde, faiz oranlarının da düşük oranlarda olduğu ifade edilmektedir (50 ). Monetaristler, para arzı ile faiz oranları arasındaki bu iki
yönlü ilişkinin varlığı nedeniyle, bir parc:i politikası göstergesi olarak
faiz oranının yanıltıcı olacağını ileri sürmektedirler.
Keynezyen analizde, faiz oranlarındaki artışlar, enflasyonun bir
olarak düşünülmekte ve dolayısıyla faiz oranlarındaki artış, neden, enflôsyon ise bunun yol açtığı bir sonuç biçiminde değerlendirilmektedir. Oysa, Monetarist analiz, bu konuda tam karşı
bir cephede yer almaktadır. Şöyle ki, para arzındaki hızlı artışlar,
· enflôsyonun temel bir nedeni sayılmakta ve enflôsyonist bekleyişlerin
kaynağı olarak düşünülmektedir. Dolayısıyla, enflôsyonist bekleyiş
lerdeki bir artış, neden olarak; yüksek faiz oranları ise bunun doğal bir sonucu biçiminde görülme'ktedir {51 ).
kaynağı

49) Milton Friedman, Money and Economic Development, Preager Publisher,
New York, 19'73, s. 29 - 30.
50)

Aynı

yerde, s. 30.

51) David 1. Fand, «High lnterest Rates and lnflation in the U. S. : Cause and
Effect», Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, Vol. 25, March 1972, -s. 24.
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