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Para politikası tartışmaların çoğu; bu politikanın gelirler politikasının
bir alternatifi olduğu varsayımı üzerine dayandırılmışa benzemektedir-(1 ) .
. Parasalcı teorinin bazı ' savunucuları için, bu, yüzeysel olarak doğrudur. Çünkü bu savunularda, parasal hedeflerin saptanmasının, ekonominin istikrarlı
bir enflc;ısyon oranı ve tam istihdam dengesine yönelmesini güvence altına
alacağı iddia edilmektedi r. Bu görüşü savunanlar, emek piyasasının ekonominin işleyişinde hiç bir temel rolünün olmadığını ve bu nedenle de bu
piyasanın her türlü orta ve uzun dönenı politikalarda sakıncasızca gözardı
edebileceğini ileri sürmektedir . Bunlara göre ücret tesbitinin etkisi, tesa.
düfi ve geçicidir.
·İkinci bir grup iktisatçı ise enflasyon oranının, para arzının davranışı
tarafından belirlendiğini ileri sürmekle beraber tam istihdam durumunun
belirlenmesinde emek piyasasının da bir rolü olduğunu kabul etmektedirler. Bunlara göre, sendikaların aşırı ücret taleplerinin etkisi, tam istihdam
olarak tanımlanacak işsizlik yüzdesini yükseltmek olacaktır.
Üçüncü bir yaklaşım da parasal ücretlerin davranışına belli bir ağırlık
vermekte fakat bu ücretlerin, (geçmiş fiyatlardan çok) para arzının davra11
nışları tarafından belirlenen beklenen fiyatlar" tarafından kuvvetli bir şe
kilde etkilendiğini kabul etmektedir. Bu nedenle, bu görüşü savunanlar da,
arasıra para arzının davranışı konusunda işçileri inandırmanın önemini tartışmakla beraber, esas olarak parasal ücretleri açık bir şekilde gözönüne
almadan analizlerine devam edebilmektedirler. Bunlar, işçilerin ve işveren
lerin beklentilerinin hatalı olduğu durumlarda , ekonominin geçici bir süre
için dengeden uzaklaşabileceği inancınqadırlar. Fakat onlara göre bu süre, (gerçekten de) çok kısa olacaktır .
. Para arzına aşırı, parasal ücretlere ise çok az ağırlık veren tüm bu görüşleri ben, esas olarak parasalcı olarak kabul etmekteyim. Otoritelerin para
arzını kontrol edebilecekleri ve gerçek para stokunun (actual money stock)
arz tarafından belirlendiği (veya belirlenebileceği) önerilerini de bunlara.eklemeliyiz. Kanımca buna karşı ileri sürülebilecek düşünce, ((ilk bakışta, bu*) (The lntegration of Monetary, Fiscal and lncomes Policy, Lloyds Bank Review, ·July,
1981, Number 141, ss. 1-13)
( * *) Maurice Peston, Londra Üniversitesi Queen Mary College'de iktisat profesörüdür. Eği
tim ve Bilim Bakanı ile Fiyatlar ve Tüketicinin Korunması Bakanına Özel Danışmanlık
görevlerini yürütmüştür. 1981 Martında, hükümetin yürürlükteki ekonomi politikalarını
şiddetle eleştiren bir bildiriyi imzalayan 364 iktisatçıdan biridir.
(* * *) Marmara Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü.
( 1) Aşağıda sıraladığım noktalardan bazılarına "Monteray Policy and lncomes Policy; Complements or Substitutes?", Applied Economics, 1980, 12, pp. 443-454'de işaret etmiş
tim. Ayrıca M.H. Pesten, Whatever Happened to Macroeconomics? Manchester University Press, 1980'de görülebilir.
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rada bir çelişki olması olası olmakla beraber)), para.$tokun a az ağirlık veren ve aynı zamanda bu stokun esas olarak talep tarafından belirlendiğini
ileri süren bir teori olacaktır (2).
İktisatçıların çoğu orta yolu tercih edecektir. Bu yol, a'şağıdaki ifadeleri içerecektir:
·
a) Para stoku, hem para taiebi tıem de para arzı tarafından belirlenecektir.
b)Bütçe durumu, ödemeler dengesi·ve para arzı arasında, oldukça karmaşık olmakla beraber, bir ilişki vardır. Bu nedenle, maliye, para ve döviz
kuru politikaları son derece içiçe ve karmaşıktır.
c) Parasal ücretlerin ve para arzının davranışının etkileri son derece
iç ilişkilidir ve bu ikisi, enflasyon oranını ve istihdam durumunu birlikte etkilerler. Para politikası ile gelirler politikasının birbirlerinin ikamesi olmaktan çok tamamlayıcı olmalarının nedeni de budür.
Bu m<!kalede üzerinde yoğunlaşmak istediğim temel konu, işte bu son
konudur. Ozellikle de, para ve gelirler politikalarının analitik olarak nasıl
birbirlerine uydUklarıni ve bu nedenle de, bu politikalardan yalnızca biriyle
çalışılabileceği iddiasında olan bir politikanın nasıl tutarsız olmaya mahkum olacağını gösterme arzusundayım. (Aynı konuyla ilişkili olarak, para
politikasına beklentisel yaklaşımın-expectational approach to monetary
policy-mantıksal bir hataya dayandırıldığını da göstermeye çalışıacağım).
Benim savım, parasalcı ve iktisat öğretisindeki ana akım olarak kabul
edilen (Keynesyen) tutumların son derece basit türlerini içermektedir. İleri
süreceğim noktalar .a fortiori olarak (yani daha güçlü bir şekilde) anılan teorilerin daha karmaşık türleri ·için de geçerli olacaktır(3).
PARA ARZI
Parasalcılar, konuya para arzı yönünden başlarlar ve bunu (söz gelimi) aktif öğe olarak kabul ederek, genelde, (paranın) dolaşım hızının izlediği yolun ve temelde yatan üretimin reel büyümesinin veri olarak alınabi
leceğini ileri sürerler. Dolayısıyla, para arzının trendindeki değişmelerle,
enflasyon oranındaki değişmeler arasında güçlü bir ilişki olduğunu savunurlar. (BunlÇlra göre) Kuşkusuz, kısa dönemde, para arzı artış hızmda (özellikle umulmayan) ve üretim ve fiyatlar üzerinde etkili diğer öğelerde mey-

2) N. Kaldor ve J . Trevithrck "A Keynesian Perspective on Money" Lloyds Bank Review,
Ja.nuary, 1981 'd& bu görüşü benimsemiş görünmektedir. Bu makalenin bazı kısımları
nı son derece beğenmekle beraber, makalenin diğer kısımlarını Keynes'in Teorisi veya pölitika görüşleri ile bağdaştırmak olanaklı gözükmemektedir. Bu görüşlerin tam tersi
görüşler P. Minford ve D. Peel tarafından benimsenmiştir: Is the Governement's Economic Strategy on Course", Llyods Bank Review, April 1981.
( • 3) Burada bir tanımlama konusuna işaret etmekte yarar vardır: Para talebi fonksiyonunu
formüle ediş şekli nedeni ile (ki bu formülasyon Keynes'in likidite tercihinin doğal bir
uzantısı gibi gözükmektedir). Milton Friedman'ın bazen gerçek bir parasalcı olmadığı
ileri sürülmektedir. Aynı Ş!3kilde, bazı Keynesyenler de; dengesizliğin para stokunun
veya reel ücretin ters davranışı ile ilişkili olduğuna inanan herkesi parasalcı olarak kabul etmektedirler. Bu görüşte olanlara göre, James Tobiiı bir parasalcıdır..)
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değişmeler nedeniyle, sözü edilen trendden sapmalar olabilir.
Parasalcıların çoğu ayrıca, 'kısa dönem'in iktisat biliminde kullanılan ince
bir terim olduğunun ve gerçek hayatta bu dönemin oldukça uzun olabileceğinin de bilincindedirler.
Keynesyen veya iktisat öğretisindeki ana-akım ise analize, harcamaların (veya talebin) üretimi belirlediği açısından yaklaşır. Bununla beraber

dana gelen

bu görüş de, temelde reel üretimin buyüme hızının yattığını kabul eder. Dolayısıyla, (bu görüşe göre) enflasyoııist baskı, toplam talebin sürekli olarak
toplam arzı aşması ve kapasite kullanımının aşırı derecede yükselmesi durumlarında sözkonusu olacaktır. Bu görüşü savunanlar, parayı pasif öğe
olarak alırlar ve para arzının sonuçta ortaya çıkan talebe eşit olma yönünde, bir tür uyum sağlayacağı sonucuna ulaşırlar. Buna ek olarak, (paranın)
dolaşım hızının, belli bir uzun dönem trend göstermesinin yanında, kısa
dönemde de önemli dereceye kadar değişebileceğini kabul ederler. Özetle, amprik varsayımları ve nedensellik (sebep-sonuç) analizleri aynı olmamakla beraber, yukarıda açıklanan iki akım (parasalcı ve ' öğretideki ana
akım-Keynesyen öğreti) para stoku ile parasal gelirin uzun dönem trendi
arasında bir ilişki görmektedirler. Reel gelirin trendi veri olarak alındığın
da, bu,para ve fiyatlar arasında bir ilişki anlamına gelecektir. Di.ğer bir deyişle, parasal gelirdeki değişme, reel gelirdeki değişme ile fiyatlardaki değişmenin toplamına eşit olacaktır. (iki akım arasındaki ortak noktaları daha da vurgulamak için, az sayıda parasalcının para arzı içindeki talep öğe
sini yadsıdığını, denetim altında bulundurulması gereken bir para arzının
bulunmadığını savunan Keynesyenlerin sayısının ise daha da az olduğu
nu, söylediklerime ekleyebilirim.) Ayrıca; reel para arzının denetim altına
alınmasına veya reel kamu ve özel kesim harcamalarının doğrudan azaltıl
masına dayandırılıyor kabul edilsin veya edilmesin, daraltıcı (contractionary)
politikaların kısa dönemde esas etkilerinin üretim üzerinde olduğu görüşünü de söylenenlere ekleyebiliriz. Rasyonel beklentiler görüşünün başa
rılı olacağına inanıp, bu görüşe gereğinden önce ve son derece basit bir
düzeyde katılan bazı iktisatçılar, daraltıcı etkinin öncelikle fiyat düzeyi üzerinde olacağı yanılgısına düşmüşlerdir. Bana öyle geliyor ki, rasyonel beklentiler, çağdaş kurumsal makro iktisattaki en dikkate değer (büyüleyici)
gelişmedir. Fakat yapılacak en doğru şey, bu görüşü (örneğin, neden fiyat
etkeleri değil de üretim etkileri vardı~? ve dengesizlikler neden sürgit devam eder?) gibi bazı sorulara çözümler olarak kabul etmekten çok, bu tür
sorulara açıklık kazandıran bir görüş olarak kabul etmek olacaktır.
Bunları, 1970 ve 1980 !erdeki iktisat tartışmalarını önemsiz olarak yorumladığım veya parasalcılığın doğru olduğunu belirtmek için söylemiyorum. Günümüz parasalcılarının inandıklarını ileri sürdükleri görüşler genellikle yanlıştır ve ekonominin işleyişi açısından son derece yıkıcı olmuştur.
Bunların temel yanılgıları, ekonominin, tam istihdama otomatik olarak uyum
sağlayacağını (yöneleceğini) vurgulamalarıdır. Ekonomi, kuşkusuz, belli bir
dereceye kadar uyum sağlar. Fakat, aktif bir destek olmaksrzın, bu uyum,
ne etkin ve ne de doğrudan doğruya tam istihdama yönelen ve ona varan
bir süreçtir. Başka konularda olduğu gibi bu konuda da Keynes'in izinden
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düşünsel savaşımı zorlamadan kazanmışlardır. Bununla beraber,
parasalcılar, Keynesyenlerin çoğunu, bir nevi gevşeklikten ve hatta düşün
sel mahmurluktan uyandırma ödülüne hak kazanmışlardır. Bunun yanın
da parasalcılar bizlere, Keynes'in her iki büyük çalışmasının başlığının son

gidenler,

_kelimesinin "para" olduğunu da anımsatmışfardır. Makro iktisat, özellikle
ekonominin uyum sağlama sürecinin ve bunun gelecekteki beklentilerle
ve geçmişteki yükümlülüklerle olan ilişkilerinin analizi açılarından - bir kere
daha heyecan verici bir konu haline gelmiştir. (Başkaları, sağlanan akademik yararın, işsizliğin ileride 3 milyona çıkacağı yolundaki tahminler bir yana bugün için sözkonusu olan 2,5 milyon işsizin neden olduğu maliyeti karşılayıp karşılayamayacağı sorusunu da sorabilirler).
Makro iktisattaki ortak noktaya dikkati çekmemin temel nedeni, para
arzının büyümesinin (gerçek veya amaçlanan) davranışını, olayı basite indirgemek amacıyla, makro ekonomik politikanın bir göstergesi olarak ele
alma arzumdur. Aşağıda söyleyeceklerim, öykünün yalnızca bir kısmıdır:
Aşağıda, dış ticareti ve dış ödemeliri gözönüne almayac~ğım. Konunun bu
yönü kuramsal açıdan son derece ilginç ve pratik açıdan önemli olmakla
beraber, incelenmemesi de aşağıda değineceğimiz temel noktaların gücünü zayıflatıı:ıaz. Uluslararası para akışlarının ve portföy ayarlamalarının,
parasal kontrol görevini son derece güçleştirdiğini ve bunun yanında maliye politikasının. uygulanmasını karmaşıklaştırdığını akıldan çıkarmamak gerekir. Makro ekonomik politikanın göstergesi olarak kullandığımız parasal
hedefin bir döviz kuru hedefi tarafından ikame edilebilirliğini takdir edebilmek belki de daha önemlidir. (Gerçekten de, Keynesyen olanların ve olmayanların görüşlerinin birbirlerine yakınlaşması üzerine yukarıda söyle ..
diklerimizi yinelemek istersek; uluslararası ilişkilerle ilgili parasalcıların döviz
kuru hedeflerine dönme eğiliminde göründüklerini ve Keynes'in kendisinin de (yalnızca serbest ticareti kolaylaştırmak için değil fakat aynı zamanda anti-enflasyonist bir araç olarak) kuşku götürmez bir şekilde sabit kur
rejimini savunduğunu söyleyebiliriz.)
Hatta pür bir Keynesyenin reel harcama ve fiyat seviyesi tahminlerini
(veya planlarını), gelir ve arzu edilen para stoku (ki, anılan teoride, bu da
gerçek para stokuna dönüştürülecektir) tahminlerine dönüştürebiliriz. Özellikle (belirtmeliyiz ki), enflasyonun denetim altında tutulmasına yönelik Keynesyen bir çaba, toplam taleb~n tam istihdam toplam arzından göreli olarak daha hızlı artmaması anlamına gelmelidir. O şekilde ki, para stoku; sözü edilen tam istihdam gelir seviyesine ilişkin parasal gelirin izlediği yolla
tutarlı olan (arzu edilen) para stokundan daha hızlı bir şekilde artmasın.
Bu aşamada (ve nedenselliğin yönüne ilişkin hiçbir yükümlülük altına
girmeden) vurgulanması gereken iki sonuç şunlardır:
i) Tam (veya optimum) kapasitede çalışıfırken, fiyat düzeyinin hızlanışı
ile para stokunun hızlanışı elele gidecektir.
ii) Tam kapasitenin altında çalışılırken, para stokunun hızlanışı ile üretim artış hızındaki artışlar elele gidecektir.
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·

Parasal Ücretler
Şimdi de parasal ücretlerin davranışına dönelim. Burada da neyin neye neden olduğu konusunda bir anlaşma olduğundan pek söz edilemez.
Bununla beraber, tartışmanın önde gelenleri arasında yine de, şaşırtıcı derecede ortak noktalar vardır. Tartışmanın en önemli olduğu alan, reel ücretl~rle, belli bir üretim miktarını üretminin karlılığı arasındaki ilişki ile ilgilidir. iktisatçıların tamamı değilse de çoğu bu ikisi arasında bir ilişki bulunduğuna ve pratik amaçlar açısından bu ilişkinin ters yönlü bir ilişki olduğu
na (diğer bir deyişle, reel ücretler ne kadar düşükse karlı olacak ençok (maksimum) reel üretim miktarının o kadar yüksek olacağına) inanmaktadır. Bununla beraber bu görüşteki iktisatçılar, ekonominin dengede olmadığı ve
tam istihdamdan bir hayli uzak olduğu durumlarda, üretimdeki bir artışın
reel ücretlerdeki bir artışla tutarlı olabileceğini de kabul etmektedirler. Böyle
bir durumun nedeni, temelde kapital stokunun düşmüş bulunan üretimseviyesine oranla aşırı olması ve fiyatların duruma uyum sağlayamamış bulunmasıdır. Bunun doğal sonucu şudur: Talep genişledikçel belli bir noktaya kadar, birim maliyetleri ve fiyatlar bir parça düşecek, yani bir tür kısa
dönem ölçek ekonomisi sözkonusu olacaktır. Böyle bir durumun, tam kapasite çalışma durumuna yaklaşan bir ekonominin bir özelliği olduğunu savunan iktisatçılar yok değilse de, bunların sayısı fazla değildir. İşçilerin ve
işverenlerin göreli pazarlık güçlerinin zaman içinde değişip değişmediği
(böyle bir durum belli bir üretim büyüme hızı veya düzeyini sağlamak için
gerekli olan ena:Z-minimum-karlılık oranını etkiler) konusunda da bcıZı fikir
ayrılıkları sözkonusudur.
Nedenselliğin yönleri konusunda fikir birliğinin çok daha az olduğu noktasını da yinelemeliyiz. Reel ücr~tlerle üretim arasında geniş bir ilişki, neyin neyi etkilediği konusunda bize bir ipucu vermez. Bu nedenle, bu tür
bir ilişki, maliyet itişinin varlığını yadsıyan bir parasalcı tarafından kabul edilebileceği gibi, bu ilişkinin tüm makro iktisatın temelini oluşturduğunda israr eden Keynesyenler tarafından da kabul edilebilir.
Şimdi, temelde yatan üretim büyüme hızının veri olduğunu varsayalım (bu artık alışageldiğimiz masum varsayım olmaktan çıkmış bir varsayımdır) Anti-enflasyonist politika, içerdiği işsizliğin boyutuna ve fiziksel ve
beşeri sermayedeki düşüşlerin büyüklüğüne bağlı olarak, ekonominin temelde yatan reel büyüme hızını, iktisatçıların on sene önce son derece olasılık dışı olarak düşündüğü bir oranda düşürebilir. Özellikle işsizlik, istihdam edilememenin temel nedeni durumuna gelebilir. Emek piyasasındaki
tarafların göreli pazarlık güçlerinin bilinmesi ve teknolojik değişme ile üretim faktörlerinin birbirlerine oranları arasındaki ilişkinin tüm karmaşıklıkla
.rının gözardı edilmesi halinde, belli bir istihdam düzeyinin devam ettirilebilmesi, reel ücretlerin, temelde yattığını söylediğimiz oranda artmasını gerekli kılacaktır. Böyle bir durumda, reel ücretlerdeki daha hıılı bir artış, sözü edilen istihdam düzeyinin devamını olanaksız .kılacak ve devamlı olarak artan bir artış tersine bir ilişki anlamına gelecek, yani devamlı olarak
düşen bir işsizliğe yol açacaktır. (Hemen ekleyeyim ki, gerçek hayatta, sö-
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zü edilen bu ilişkiler tümüyle eşanl) olmayacaktır. Belirgin olarak aşırı olan
reel ücret artışlarının, işsizliğin başlatıcı nedeni olduğunu ileri sürmediğimi de burada belirtmeliyim.)
·
· Sayılan nedenlerle, burada da yukarıda verilenlerin karşılığı olan iki
sonuca ulaşmaktayız:
i) Tam kapasite çalışmanın devam ettirilmesi halinde, fiyat seviyesinin hızlanışı ile parasal ücretlerin hızlanışı elele gidecektir.
ii) Tamın altında bir kapasite ile çalışma durumundu, parasal ücretlerin artışı ile üretimtn artı$ hızındaki bir azalma, elele gidecektir.
Para Arzı ve Parasal Ücretler Arasındaki İlişki
Para arzının artış hızı ile parasal ücretler arasında, yukarıda anlatılan
nedenlerle ortaya çıkan ilişki ile ilgili olan temel önerim öz olarak şudur:
Hükümetin niyeti, tam istihdamdaki enflasyon oranını azaltmaksa, bu, ücretlerin büyüme hıiı üzerinde ne gibi bir sonuca sahipse, para arzının büyümesi üzerinde de aynı sonuca sahip olacaktır. En basit bir şekilde ifade
etmek gerekirse, sözü edilen öğelerden herbiri, enflasyon oranında arzulanan azalış kadar azaltılmalıdır. Para arzının azaltılıp, ücretlerin evvelce
olduğu gibi devam etmesine izin verilmesi, enflasyon oranında daha az bir
düşüşe ve işsizliğin artmasına yol açacaktır. Para arzını yalnız bırakmak
ve parasal ücretleri düşürmeye çalışmak da, (eğer gerçekleştirilmesi olanaklıysa) işsizliğin düşmesine yol açarken, enflasyon üzerinde yalnızca kıs
mi bir etkiye sahip olacaktır. (Aksi takdirde, yapılan; enflasyonun geçici olark
denetim altına alınması ve aşırı-tam istihdam diye bilinen durum anlamına
gelecektir.)
Bunların doğal bir sonucu olarak, orta dönem için (sözgelimi) bir para
arzı hedefinin ilanı, gelirler için bir hedefin ilanı ile aynı c;ınlama gelecektir,
vice verse (yani, bu söylenenin tersi de doğrudur) Bu ikisi, kısa dönemde,
hükümetin niyetinin istihdam düzeyini değiştirmek olması halinde birbirlerinden ayrılabilir. Fakat, istikrarlı bir istihdam (veya tam istihdam) politikası.
ve istikrarlı bir enflasyon politikası, para arzı hedefi ve gelirler normunun
birbirlerine uyması gerektiği anlamına gelecektir. Tüm bunlardan kaçınmak
ve yalnızca para veya yalnızca gelirler politikasının önemli olduğunu savunmak, hemen bütünüyle kuramsal saçmalıktır. Fakat, tüm bu söylenenlerin mantığını yadsımamakla beraber, bunun konuyla ilişkisiz olduğunu
kabul eden iki uç (~utupsal) görüş olduğunu da belirtelim. Basit (saf) parasalcılık (naive monetarism) ve basit Keynesyencilik (naive Keynesianism)
olarak adlandırabileceğimiz bu görüşler oldukça simetriktir. Bu görüşler
den birincisi, öneml·i olan tek sorunun para arzının kontrolü olduğunu ileri
sürmektedir. Buna göre, bu amaca bir kez ulaşıldığınd!3, diğer herşey, özellikle de tam istihdam ücret haddi, hizaya gelecektir. ikinci görüş ise, tüm
sorunun parasal ücretlerin baskı altında tutulması olduğunu sav.unmaktadır. Bu amaç bir kez gerçekleştirildiğinde, diğer herşey ve özellikle de enflasyonist olmayan (veya daha az enflasyonist olan) para arzı hizaya gelecektir.
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Teknik terimlerle ifade edersek; parasalcılar, parasal ücretlerin içsel
(endojen), para arzının dışsal (egzojen); Keynesyenler ise, parasal ücretlerin dışsal, para arzının içsel olduğunu kabul etmektedirler. Son İşçi Partisi hükümeti, iktidara geldikleri dönemin başında, saf Keynesyen iken 1976
yılından önce, (iktisat öğretisindeki) ana-akım çizgisine dönmüştü. Bayan ·
That cher'ın hükümeti ise, son zamanlara kadar saf parasalcıydı. Fakat bunlar da şimdi, hızla K~ynesyen çizgiye yönelmektedirler. (Burada, iktisat öğ
retisinde~i ana ak,ımı, Profesör James Tobin gibi önde gelen bir Amerikalı
da ifadesini bulan sofistike geliştirilmiş Keynesyen öğreti olarak kabul ettiğimi belirtmek isterim. Kend~mi ayrıca, doktrin açısından Profesör Milton·
Friedman'ın yazdıklarının son derece büyük bir kısmının bana, herşeyden
çok Keynes'in kuramcılığına borçlu gibi geldiğini belirtmek zorunda hissediyorum. Fakat, kuşkusuz, her şey gözönüne alındığında, isimler, içerikten cok daha az önemlidir (4).
Ozellikle bugünkü hükümet politikasının izllenmesinde bir güçlük kaynağı olması nedeniyle, para arzı ve parasal ücretler arasındaki ilişki konusunda belirtmem gereken bir diğer nokta daha vardır. Bu nokta, parasal
ücretlerin, para arzından daha fazla artırılmasının daraltıcı (contractionary)
olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu durum, reel vergi gelirlerini azaHıp, reel transfer ödemelerini artıracak ve bütçe açığının, aksi ta~dir
de olması gerekenden daha büyük olmasına neden olacaktır. Buna karşı
lık, hükümet kamu harcamalarını azaltabilir ve böylece (muhtemelen de
istikrarsızlığa yol açacak bir şekilde) daralmanın yoğunlaşmasına neden
olabilir. Uzun dönemli tahvil yoluyla finansman sorunu, daha da büyük güçlüklere yol açacak ve bu da istikrarsızlık olasılığını ve bunun yanında faiz
· oranlarında yükselme trendini içerecektir. Bu güçlüğün varlığının kısmen
kabul edilmesi, 1980 yılında kamu sektöründe uygulamaya konan katı gelirler politikasının belki de temel nedenidir. 1981 yılına ait bütçenin sunumu ve içeriği (ki, maliye tarihinin uzun geleceğinde olağandışı-acaip-kabul
edilecektir.) konunun henüz tümüyle kavranmadığını göstermektedir.

Hükümet ve Sendika

Politika~ı

Basit kuramsal sahneyi (sözgelimi) kurduktan sonraki adım, bir yanda hükümetin parasal büyüme hızının izleyeceği çizgiyi (ve bunun ima edeceği ücret normunu) belirlemesi ile diğer yanda sendikaların parasal ücretlerin izleyeceği yolu (ve bunun ima ettiği para ve maliye politikalarının
onaylanması talebini) belirlemesi arasındaki iç-etkileşimi gözönüne almaktır.
Hemen belirtelim ki, analizimiz son derece basite indirgenmiş olacak ve
emek piyasasının işveren yanının rolü üzerinde durulmayacaktır. Kamu
4) Makalenin 2. sayfasındaki dipnoti görünüz. Friedman'ın ve Chicago ekolünün iktisat
öğretisi için, Don Patinkin'in Essays on ano in the Chicago Tradition adlı eserde derlenen çalışmaları görülebilir. (Duke University Press, Durham, NC, 1981) J . Tobin'in konimi, Basil Blackwell'in 'Asset Accumulation and Economic Activity' (Oxford, 1980) adlı
kitabında övgüye değer bir şekilde açiklanmıştır).
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kesimi-özel kesim ayırımı da pek kullanılmayacaktır (Hükümetin doğrudan
veya dolaylı işveren olma durumunun, parasal hedefi, üstü-kapalı olduğu
nu yakın bir şekilde üstü-açık b.ir. ücret normu haline de getireceği açık olmakla beraber, biz bu ayırımdan pek yararlanmayacağız).
Gerçekten de, aşağıda söyleyeceklerimin çoğu konusunda kuşkusu
olan parasalcılar bile; gelirler politikası konusunda daha genel anlamda görüşleri ne olursa olsun, hükümetin, kamu kesiminde belirlenen ücretlere
karşı kayıtsız kalamayacağı konusunda benimle sanırım uyuşmazlığa düş
meyecektir. Nominal terimlerle ifade edilen kamusal harcamaların boyutu
ile, kuşkusuz ilişkilidir. Bunun yanında, olaya yalnızca bütüncü (global) açı
dan bakmak ve nakit limitlerinin önemini vur9ulamak yeterli olmayacaktır.
Burada vurgulanması gereken nokta şudur: Ozel kesimde ücretlerin belirlenmesi, göreli-durumları (relativities) ne dereceye kadar bozuyorsa, kamu kesimindeki ücret belirlemeleri de göreli-durumları aynı dereceye kadar bozabilir. Ücret hoşnutsuzlukları ve patlamalar birçok nedenden kaynaklanır. Bunların önemli bir tanesi de emek piyasasındaki geleneksel iliş
kilerin bozulmasıdır. Göreli durumları devam ettirme arzusunun ekonominin depresyon durumunda nominal ücretlerin aşağıya doğru yapışkan olmasının nedeni olabileceğini düşünen ilk birkaç kişiden birisinin Keynes
olduğu pek yaygın olarak bilinmeyen bir gerçektir. Aynı kavramın (nominal
ücretlerin artış hızı ile ilişkili olmakla beraber) stagflasyonu anlamanın özünde yatması da, son derece anlamlıdır.
Bu uyarıları aklımızın bir kenarına yazdıktan sonra, heman aşağıda inceleyeceğimiz stratejik sorunun, bir düşünce Okulu tarafından kolaylıkla
bertaraf edildiğine (yanıtlandığına) işaret edelim. Bu Okul, hükümetin parasal büyüme hedefinin, ekonomik sisteminin verilerinden biri olarak belirlenebileceğini ileri sürmektedir. Bu görüşü savunanlara göre; bu durumu
gören işçiler ve işçi temsilcileri (esas olarak istihdam ve reel ücretlerle ilgili olmaları nedeniyle) fiyat beklentilerini ve ücret taleplerini, tam istihdamı
(veya tani istihdama götüren bir yolu) ve duruma uygun enflasyon oranını
güvence altına alabilmek için, derhal ayarlayacaklardır. Bu görüşü savunanlar, hataların yapılabileceğini kabul etmekte, fakat bunların geçici ve
kısa ömürlü olacağına inanmaktadırlar. En önemlisi, (bunlara ·göre) ortadönemli para arzı hedefleri, sistemi tam istihdama ve istikrarlı bir enflasyon oranına yönelt,ecektir. Buradaki mekanizma, temelde beklentisel bir
mekanizmadır .
. Ekonominin işleyişi konusunda oldukça farklı bir yoruma yol açan bu
görüşün eleştirisi, esas olarak mantığa dayalı bir eleştiridir. Bu mantık, hükümetin davranışlarının (aldığı kararların), · pazarlığa girişirken gözönüne
alınacak şu tür davranışları içeren alternatifler arası seçimler sürecinin bir
sonucu olarak yorumlanmasıdır: 'Eğer ben şunu yaparsam, onlar şunu yapacaktır, dolayısıyla ben en iyisi şu şekilde davranayım' ve 'benim,kendisinin ne düşündüğünü bildiğimi biliyor mu?' v.s. Bu koşullar altında, biliniyor (veri) olarak kabul edilebilecek şeyler, (davranışları, çeşitli koşullar altında mümkün olan en geniş anlarnı ile aldığımızda sözkonusu olacak olan)
hükümetin ve sendikaların stratejileridir. Davr,anışlar ise, koşullar değiştikçe
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değişen olanaklar dizisi içinden seçimlerdir. Temelde son derece önemli
şu noktayı da öz~llikle belirtmek gerekir: Değişiklik olanaksızdır veya
'başka alternatif yoktur' şeklindeki iddialar, ampirik (deneye dayalı) ifadeler değil, esasta pazarlık atmosferinir:ı bir parçasıdırlar.
Parasal ücretlerin izlemesi olası gelişim çizgisinin bilinmesi halinde;

olan

hükümet, enflasyona ve yÜk&elen işsizliğe karşı duyduğu hoşnutsuzluğun
göreli derecesine bağlı olarak, daha hızlı veya daha yavaş bir para arzı artış hızı veya daha fazla veya daha az genişleyici bir maliye politikasını yeğ
leyebilir. Hükümet, temelde parasal ücretlerin yükselmesini ne de·receye
kadar onaylarsa, enflasyon oranı o derecede kötüye gidecek, fakat işsizlik
oranı da o kadar düşecektir. Para arzının gelişim çizgisinin bilinmesi halinde, işçi grupları, daha hızlı veya daha yavaş artan parasal ücret taleplerinde bulunabilirler. Nominal ücret enflasyonunun hızı ne kadar az ise, sonuçta ortaya çıkan enflasyon hızı o kadar az, istihdamdaki artış ise okadar fazla (veya işsizlikteki artış hızı o kadar yavaş) olacaktır. Bununla beraber, daha kısa bir dönemin sözkonusu olması halinde ücretlerini sınırla
ma yoluna giden gruplar, mutlak ve göreli reel gelir kayıplarına uğrayacak
lardır. Tüm bunlardan çıkan - sonuç şudur: İşçilerin kısa dönemdeki yaklaşımları, yine, hükümetin para arzı için belirlediği hedefin (bu hedef her ne
ise) tam bir onay: veya bu hedefe tam bir uyum olmayacaktır.
Eğer parasal hedef beklenen ücret enflasyonunu, ücret talepleri de
para arzının beklenen davranışını gözönüne alıyorsa; bunların her birinin
belli değerler alması halinde, geçici bir dengenin ortaya çıkacağını göstermek oldukça kolay olacaktır. Bununla anlatılmak istenen; parasal ücretlerin gelişim çizgisinin belli bir para arzına yol açacağı; bu para arzının da
yeniden sözü edilen bu parasal ücret gelişim çizgisini aynen ortaya çıka
racağıdır. Fakat sözü edilen bu durumun (işsizliğin yükselmesi ve enflasyonun arzu edilmeyen bir düzeyde bulunması ile tutarlı bir durum olması
nedeniyle) sadece geçici bir durum olduğunu hemen belirtmeliyiz.
Bu durumda temel sorun, bir yandan hükümetin, diğer yandan işçile
rin giderek kötüye giden bu ekonomik ortama nasıl tepki gösterecekleridir. 'Başka alternatif yoktur.' yaklaşımf, hükümetin (anılan duruma) ya hiç
bir tepki göstermeyeceği, veya tepki göstermese bile bunun parasal ve mali
mengeneyi daha da sıkıştırma yönünde olacağı; ve hükümete inamlacağı
önerisine dayandırılmaktadır. Bu düşünce ortamını yaratmaya yönelik (en
son değilse bile) son girişim, Mart 1981 bütçesidir. Bu nedenle de, bu büt·
çeyi yalnızca günlük teknik terimlerle analiz etmek hatalıdır.
Hatta daha da ileri giderek, teknik analizin kendisinin de pazarlık sürecinin bir parçası olduğunu söylemek eğilimindeyim. Bu durum, para politikasının (sonucunun değilse bile) iyi çalışmasının, bu politikanın çalıştığı
na inanılmasına bağlı olduğunu kabul eden bazı parasalcılarca da kabul
edilmekte gibi gözükmektedir. Aynı şekilde, genişleyici Keynesyen politikalar da, ekonominin yukarıya (iyiye) doğru dönüşünün devam ettirebilirliği inancına bağlı olabilir. Diğer bir .deyişle, bu politikalar da, işleyebilecek
leri düşünülüyorsa işleyeceklerdir. inanışların, fikirlerin, beklentilerin ve hatta mit (efsane) lerin, ekonominin işleyişinin altında yatan gerçeğin tümü
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olduğunu

ileri sürmemekle beraber,

bunları gözardı

etmek ve

insanların

yalnızca mekaniksel ve elektriksel bfr şekilde duruma uyan yaratıklar ol-

duğu varsayımından hareket etmek de akıl dışı ve yararsızdır.
Şimdi esas konumuza yeniden dönebUiriz: Ters ekonomik koşullar hükümetin ve sendikaların stratejik davranışlarını nasıl etkileyecektir? (Burada vurgu 'davranış' kelimesi üzerindedir). Bu sorunun yanıti, kuşkusuz, iki

tarafın göreli güçlerine bağlı olarak, tutumlarda bazı değişiklikler olacağı

şeklindedir. Hükümet politikası; para arzının (veya bunun maliye politikasındaki eşitinin), parasal ücretlere ve fiyatlara oranla daha fazla artması
anlamında; sendikaların politikası da, parasal ücretlerin para arzına oranla düşmesi (veya daha az artması) anlamında, daha daraltıcı (contractio-

nary) hale gelecektir. Bu iki politikanın birlikte etkisi, devamlı artan işsizliği
durdurmak ve böylece ekonominin istikrarlı bir enflasyon ve işsizlik oranı
na yönelmesine yardım etmek olabilir. Çoğu iktisatçılar (Profesör Friedman'ı ·
izleyerek) bu istikrarlı durumu doğal işsizlik oranı olarak adlandırmaktadır
lar. Bu şekilde tanımlandığında bu .oran; cari koşullarda çalışmak isteğin
de ve yeteneğinde olan herkesin bir işte çalışıyor olması anlamındaki tam
istihdam oranına (gerekli olarak) eşit olmayabilir. Doğal işsizlik oranı, aynı
zamanda, işsiz olarak kaydedilmiş olanların gerçek oranının yüksek olmasıyla, yani, işsizliğin işgücünün O/o 5 inden daha fazla herhangi bir değer
almasıyla da tutarlıdır. Bu konuya ilişkin olarak; Hazine'nin, Avam Kamarası Yüksek Komitesi'ne, günümüzde doğal işsizlik oranının O/o ·5 olduğu
nu açık bir dille ifade ettiğini anımsatmakta yarar vardır.
Doğal işsizlik oranı, kuşkusuz, beşeri ve kuramsal güçlerden bağım
sız olma anlamında 'doğal' değildir. Tarn tersine, bu oran sözü g~çen güçlere ve özellikle de hükümetin siyasal güçlülüğüne ve sendikaların kuvvetine son derece bağımlıdır. Bu nedenle de, istikrarlı bir istisat politikası (veya
teorisi) ve ekonometrik test göstergesi olması olasılığı pek y.oktur.
İşler aslında söylendiği. nden daha kötüdür. Çünkü, sözü edilen bu istikrarlı işsizlik durumunun gerekli olarak varolduğu pek gösterilemez. Hükümetin ve işçilerin pazarlıkta takındıkları tutumların sonucu, istihdamın hiç
de istikrarlı olmayan bir noktaya doğru sürekli azalışı olabilir. Sorunun formüle edildiği çerçeve içerisinde hiç bir çözümün olmadığı ve gözönüne aldıklarımızdan başka güçlerin işin içine girmeyeceği anlamına gelmez. (Bunun açık bir örneği, bir hükümet değişikliğidir. Dünya ticaretinde önemli
bir yükselme de diğer bir örnek olarak gösterilebilir). Bununla beraber, bu
söylenenler, günümüz koşullarında her iki tarafça izlenen saldırgan ve uzlaşmaz politikaların ekonomiyi bir · yıkımın kenarında s~llantıda bırakabile
ceği önerisini geçersiz kılmaz; .
Sonuçlar
Yukarıda ileriye sürdüklerimden, hem iyimser hem de kötümser sonuçlar çıkarmak olanaklıdır.
Her hangi bir enflasyonist depresyon durumu sözkonusu olduğunda,
ileriye yönelik optimal gelişim çizgisi; enlasyon oranı düşerken, reel kamu
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ve özel kesim harcamalarının arttığı bir çizgi olacaktır. Cari nominal büyüklüklerin değiştirilmeksizin bırakıldığı durumlarda, reel etkiler ücret ve
fiyat enflasyonlarının hızlarını azaltarak kolayca bulunabilirdi. Geçmişteki
maliyet artışları, sistem içindeki etkilerinin henüz tümünü göstermedikleri
· için, işe fiyatları doğrudan baskı altına alarak başlamak, daha fazla firmanın iflasına yol açacak, yatırımları daha da azaltacak ve ekonominin aşağı
ya dönüşünü daha da yoğunlaştıracaktır. İşe doğrudan doğruya ücretlerden başlamak da, yine aynı nedenlerle, reel ücretlerin hiç olmazsa belli
bir süre için düşeceği anlamına gelecektir. Daha da önemlisi, reel ücretlerin, uzun dönemde aynen devam ettirilebilecekleri düzeyin üzerinde olduğu bazı sektörlerde bu düşüş, bir kerelik bir düşüş olsa bile, kalıcı bir düşüş olacaktır. Diğer bir deyişle, istihdamın artmasına olanak sağlayan bu
düşüşten sonra, reel ücretler yukarıya doğru bir gelişme çizgisi içine gireceklerdir. Petrol-dışı ödemeler bilançosu hesabının yalnızca imalat sanayii kısmının incelenmesinin bile, bize açıkça çoğu sanayilerdeki reel ücretlerin, verimlilikle karşılaştırıldığında, göreli olarak çok yüksek olduğunu gösterdiği inancındayım. Verimliliğin arttırılması için olanakların son derece fazla olması, eğer bunları gerçekleştirmek olanaklı değilse, reel ücret tartış
maları açısından konu-dışı kalırlar. Bununla beraber, bütün reel ücret düşüşleri geçici bir nitelikte olsa bile, bu düŞüşler kısa dönemde efektif talebin düşmesine neden olabilir ve depresyon un bu yönden yoğunlaşmasına
yol açabilirler. Bu nedenle, hükümetin ücret sınırlamasını ılımlı bazı vergi
azaltmaları ile beraber uygulaması gerekebilir. Bunun en açık örneği, Maliye Bakanı'nın Mart 1981 bütçesinde reddettiği, işverenlerin sosyal sigorta primlerine katılım paylarındaki indirimdir. Bu indirimin bir kısmı fiyatların düşürülmesi şeklinde yansıyacak, geri kalanı karlılığı ve nakit akışını
artıracak ve marjinal istihdam artışını bu işi yapmaya doğru değer hale getirebilecekti.
Bu tür bir strateji, ekonomiyi, en~lasyonu yükseltmeden resesyondan
kurtulma yönünde harekete geçirecek ve reel gelir ve reel harcamaları ekonomini~ tüm kesimlerinde yükseltecektir. Bu stratejinin uygulanması; vergi hasılatı artacağı ve sosyal sigorta harcamaları düşeceği için, aynı zamanda, para arzının kontrolü açısından da yararlı olacaktır.
Bununla beraber, bu stratejinin anahtar ö·ğesi, parasal ücretlerin sınır
landırılmasıdır. Başarılı bir maliye veya para politikası ancak bu temel üze-.
rine inşa edilebilir. Daha önemlisi, bu strateji, yalnızca kısa dönemli sınır
lamayı değil, devamlı sınır.lamayı gerekli kılar. Burada, gelirler politikası
nın teknik ayrıntılarına girmek istemiyorum. Asıl sorun, bir gelirler politikası üzerinde anlaşma sağlanmasıdır. Bu sağlandıktan sonra, bu politikanın
niteliğinin ve kurumsal şeklinin ne olacağı konusunda bir hayli seçenek sözkonusu olacaktır. Eğer anlaşma sağlanamıyorsa, hiç bir formül üzerinde
düşünmeye değmeyecektir. Bu konudaki kötümserliğin temel nedeni, basitçe ifade edildiğinde; bugünkü hükümetin uygulamayı başardığı ücret sı
nırlamasının, doğrudan doğruya özel sektördeki geniş-boyutlu işsizlikten
ve kamu sektöründeki işsizlik tehlikesi ve nakit limitlerinden kaynaklanmış
olmasıdır. Eğer durum böyle ise, hükümetin t~tumundaki herhangi bir za-
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yıtıık

belirtisi, yeni bir herkes-için-serbest gelirin bir göstergesi olarak yorumlanacak ve politikayı daha başlatılmadan yenilgiye uğratacaktır. Her şe
yin ötesinde genişletici politika; işverenlerin bu politikanın devam etmeyeceğini ·ummaları ve dolayısıyla da, talep yükselse bile işe yeni işçi almamaları nedeniyle başarısızlığa uğrayacak; ve hatta işverenler kapital stoklarına ilavelerde bulunma konusunda bile kuşkulu davranabilecek1erdir.
Ekonomi, devamlı olarak, geniş-boyutlu işsizlik ve düşük büyüme hızı ile
karakterize edilen, sırtı-kırık bir şekilde kalmaya devam edecektir.
Hükümetin tutumunda herhangi bir yumuşamanın, enflasyonist bir tetik
olarak yorumlanması sorununun dışında, iyimser tutumun, son derece saf
olarak kabul edilebilecek iki farklı yönü daha vardır. Bunlardan biri, işçile
rin reel ücretlerdeki azalmaları, kontrollu bir uyum (ayarlama) sürecinin bir
parçası olarak, asla kabul etmeyecekleri, buna ancak zorlanırlarsa rıza gösterecekleri şeklindedir. Bu özellikle böyledir, çünkü bu işçiler, zaten çalış
makta olan, işlerini hemen kaybetme tehdidi altında bulunmayan (ve bu
nedenle de reel gelirlerin bir azalışı kabul etmek zorunda olmayacak olan)
işçilerdir. Yukarıda sözü edilen türde bir reel ücret ·ayarlamasının, Kenyes'in
Genel Teorisi'nde merkezi bir öneme sahip olduğu anımsanacaktır. Keynes, parasal ücretlerin aşağıya doğru esnek olmadığını, fakat bu sorunun,
fiyat düzeyinin yükselmesine izin verme yoluyla çözümlenebileceğini savunuyordu. Bunu, bir depresyonun son bulması durumunda, reel ücretlerin düşmek zorunda olup olmadığı konusunda hayli yaygın bir tartışma konusunda yaygın bir tartışma izlemişti. Günümüzdeki koşullarda sorun,
önemli derecede yüksek enflasyon oranları yoluyla ulaşılan çözümün (özellikle, son birkaç yıldır katlandığımız ızdıraplardan sonra) kabul edilebilir olmamasıdır. İkinci olarak, madem ki karma ekonominin gelişmesi özel ke, simdeki yüksek karlara bağlıdır, o halde bu karların (elde edilebilir gibi gözükmesi değil) elde edileceği umutları bile ücret telepleri için bir uyarıcı iş
levi görebilir.
Kötümser olmak için son bir neden, bir ücret sınırlaması politikasının
sağlayacağı türdeki yararların, 1978-79 yıllarının 'hoşnutsuzluk kışı'nda sendikalar tarafından devrilen son İşçi Partisi hükümeti tarafından teklif edilmiş bulunmasıdır. Gerçekten de, o zamanki politika kamu harcamalarında
ve kamu sektöründe bir azalmayı içermediğine göre, o politika bugünkü
hükümetin önerebileceklerinden mutlaka daha cazipti. işbirliğine dayalı
mantıksal çözüm o zaman kabul edilmediğine göre, bugün kabul edilmesi
için neden var mıdır?
·
Bu sorunun yanıtı son derece açıktır. Hür kollektif pazarlık ile katı parasal kuralları devam ettirme çabasını birlikte kullanma seçeneğini evvelce kullandık, fakat bu başarısızlığa uğradı. Deneyin devam ettirilmesi, enflasyon oranını tek rakamlı sayılara indirse bile sonuçta, büyüme potansiyeli zayıf olan, tümüyle bölünmüş bir toplumun ortaya çımasına yol açacaktır. Bu nedenle, parasalcı deneyin ortaya koyduğu şu ders umarız ki
ilgili olan herkes tarafından öğrenilmiştir: Gerçek bir ilerleme sağlamak isteniyorsa; maliye, para ve ücretler politikaları rasyonel bir şekilde birleştirilmelidir.
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