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Hicks'e göre Para, fonksiyonları dikkate alınarak tanımlanır ... , pp.ranın fonksiyonlarını gören şey paradır" (8, s.1) Harrod "Paranın sosyal bir
olgu olduğunu ve mevcut özelliklerinin bir çoğunun, halkın paranın sahip
olduğu veya olması gerektiğini düşündüğü şeye bağlı bulunduğu" nu belirtmektedir (7, s.x) Scitowsky ise "Paranın, herbiri bir parasızlık ölçütü olan
üç fonksiyonu -hesap birimi, değişim aracı ve değer stoku- kısmen üstlenmesinden . dolayı, tanımlanması güç bir kavram olduğu"nu düşünmekte.:
dir.(15, s.1).
· ·
Ekonomistlerin muhtemelen herhangi bir konudan· daha çok parayla
ilgilenmiş olmalarına ve para teorisinin hemen hemen tutarlı ekonomik analiz dalından herbiriyle ilişkisi olmasına rağmen, paranın anlamı ve yapısı
üzerindeki karşılıklık ekonomi mesleğini rahatsız etmeye devam etmektedir. İlk miktar teorisyenleri para toplamı ile işlemler (veya gelir) arasındaki
güçlü ilişkiyi ortaya koyduklarından, Keynes öncesi neoklasik ekonomistler paranın değişim aracı olma özelliğiyle ilgilenmişlerdir. Tam belirlilik ve
mükemmel piyasaların bulunduğu neo-klasik bir dünyada, belirli bir zamanda eş-anlı dengeyi garantileyen bir Walrasgil mezatçının varlığı durumunda, diğer aktifler belirli bir pozitif getiri sağladığı sürece parayı değer stoku
olarak elde tutmak şüphesiz rasyonel bir davranış olmayacaktır. (14, s.
122-4). Belirsizlik söz konusu olmadığında, ne neo-klasik teori paranın değer stoku fonksiyonuna yer vermişti ve ne de para, neoklasik bir dünyada
fazla bir özelliği olmayan paradan daha önemli bir rol oynayacaktı.
"Tatonnement" süreci dengeye ulaşıncaya kadar herhangi bir işlemin yapılmadığını (yani, yeniden anlaşma önemlidir) ima etmektedir; bundan dolayı elinde para bulunduran kimse hem müzayedeli satış boyunca hem de
yeni piyasa dönemine kadar rasyonel davranmamaktadır. Dengede mallar mallarla mübadele edildiğinden ,ve tüm ekonomik malların bugünkü ve
gelecekteki değeri tam bir belirlilikle (en azından olasılık anlamda) tahminedilebildiğinden, gerçekten işlemler için gerekli değilse, para neden elde
tutulmaktadır?(1 ). Likidite primi muhafaza maliyetini aşan herhangi bir ak11

(") P.Davidson, Money and Real World", Ttıe Economic Journal, Marclı 1972, Vol.82,
s.101-115.
·
*) Yazar bu çalışmanın ilk müsveddelerine yaptıkları bir çok faydalı eleştiriden dolayı Sidney Wientraub, Basil J.f0oore, Jan Kregel ve Miles Fileming'e son derece müteşekkir
dir.Bu makale, Rutgers Universitesi Araştırma Konseyi'nin desteklemekte olduğu "Para
ve Gerçek Dünya"ya ile ilgili devam etmekte olan araştırmaya dayanmaktadır.Çalışma
daha sonra Macınillan tarafından yayınlanacaktır(Ç.N.Söz konusu çalışma aynı adla 1972

r

yılında yayınlanmıştır).

(1) Walrasgil bir modele üretimin dahil edilmesi alınabilecek ve satılabilecek muhtemel tüm
malların gelecekteki fiyatlarının kesinlikle bilinmesini gerektirir; aksi takdirde, gelecek dönemde piyasada bulunacak malları üretmek için kaynakların kiralanmasıyla ilgili mevcut
mukavelelerden doğan bağlantı bulunması gerekeceğinden, üretim kontrol edilemez bir
belirsizliği içer~cektir.
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tif bulunmadığından,

paranın temel özelliği tüm Walrasgil denge sistemlerinde ihmal edilmektedir(2). Hahn'ın da son · dönemlerde kabul ettiği gibi
"düşünmekte olduğumuz Walrasgil ekonomi, malların mübadele edileceği hadleri düzenleyen bir mazatçının bulunması rağmen, esas itibariyle bir
takas ekonomisidir" (5, s.3).
Keynes paranın yapısıyla n.eo-klasik görüşü açıkça mantıksızlıkla suçlayan ilk önemli ekonomisti. Keynes şunu söylüyordu:
Para bilindiği gibi, iki temel amaca hizmet eder ... değişimi kolaylaştı
rır ... İkinci olarak bir servet stokudur. Herhangi bir şüpheye yer vermeksizin bunun böyl~ olduğu ifade edilmektedir. Fakat klasik ekonomi dünyasında ona atfedilen ne anlamsız bir kullanım! Paranın bu anlamsız servet stoku olarak kabul edilmiş bir özelliği bulunduğundan ..... Niçin tı
marhane dışındaki herhangi bir kimse servet stoku olarak para kullanmayı arzulamalıdır? (10, s.186-7).
Keynes'in bu etkili soruya cevabı açık ve kesindi. "Parayı bir servet
stoku olarak elde tutma arzumuz, gelecekle ilgili hesaplamalarımızın ve
anlaşmalarımızın şüphe derecesinin bir barometresidir .... şu anda paraya
sahip_olma huzursuzluğumuzu yatıştırmaktadır" (1 O, s.187). Şüphe? Huzursuzluk? Bunlar bir belirlilik dünyasında söz konusu olmayan psikolojik
durumla ilgilidir._
Keynesgil dünyada ise;
Bekleyişler hayal kırıklığından etkilenmekte ve gelecekle ilgili bekleyiş
ler bugünkü işlemleri etkilemektedir ..... bugün ve gelecek arasında bir
bağ olarak paranın sahip olduğu ilginç özellikler gözden kaçırılmamalı
dır .... Para, önemli özelliklere sahip olduğundan, ayrıca bugünü geleceğe bağlayan gizli bir araçtır (11, s.293-4).
Bu bağ sadece, parasal birimlerle belirlenmiş anlaşmalardan doğan
bağlantıların bir sürekliliği varsa söz konusu olabilir. Bu, "Para mal satın
alır ve mal para satın alır. Fakat mal satın alamaz" kuralının geçerli olduğu bir para sisteminin temeli olan belirsiz gelecek üzerinde, paranın ve parasal anlaşmaların aynı anda ortaya çıkan görüntüsüdür (1, s.207-8).
Kullanışlı bir dizi kısa dönemli östihdam politikalarına ilişkin Keynesgil Devrimin zaferine rağmen, Patinkin, Friedma'n, lobin ve diğer paracı
lar tarafından para teorisinde gerçekleştirilen son yenilikler bu önemli belirsizlik olgusu üzerinde durmaktadır. Bir kısmı neo-klasik bir kısmı Keynesgil olarak adlandırılan fakat tümü or,ta-sağ yelpazede(3) yer atan bu modern para teorisyenleri, Keynes'in belirli önermelerin prensip olarak herhangi bir nümerik değer alması mümkün olmadığından çok belirsiz olduğunu ifade eden iddiasına önem vermemişlerdir; ve bu teorisyenler da(2) Bak., Keynes'in parasal olmayan ekonomi tanımı (11,s .239).
(3) Merkezde Keynes bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için bakınız: Paul Davidson, Money
and Real World, Macmillan London 1972, s.5 (Ç.N.).
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ha çok ölçülebilir, tahmin edilebilir risk kavramını kullanmışlardır (4). Öte
yandan, bu modern para teorisyenleri, Keynesgil sarkacı Keynes öncesi
neo-klasiklerin benimsediği konumdan, paranın temel fonksiyonuna ilişkin
son derece zıt bir görüş noktasına yöneltmiştir. Paradoksal bir durum olarak, bu para teorisyenlerinin tam bir belirliği içeren modellerinde üzerinde
durdukları husus, paranın servet stoku fonksiyonudur. Bundan dolayı, örneğin Tobin belirli bir getiriye sahip aktifler arasında portföy düzenlemesi
veya aktif seçimi üzerinde durduğundan, "bu süreçte para'nın temel özelliğinin servet stoku olduğu'nu belirtmektedir (17, s.833). Tahmin edilen tüm
"sürekli" reel değerler analiz dönemi boyunca değiştirilmediğinden (yani
tüm değişmeler başlangıçta belirlenmektedir) dengede eş-anlı olarak belirsizliğin bulunmadığını kabul ederek, Friedman parayı genel satınalma gücünün geçici bir taşıyıcısının sağladığı fonksiyonu gören herhangi bir şey
olarak tanımlamaktadır. (4, s.223) (ilaveten bakınız: 3, s.326-9).
Benzer olarak, Patinkin modelinin meşhur reel balans etkisi, paranın
değer stoku özelliğine dayandırılmaktadır. Reel balans etkisinin ve denge
pozisyonunun oluşumunda zorunlu olan parasal ücret ve fiyat esnekliği,
belirlilik şartlarını gerektirir (13, s.275); ve bundan dolayı bir değer stoku
olarak paraya ihtiyacı ortadan kaldırır (5). Patinkin paranın modern monetarist görüşünü kısaca şu şekilde özetlemektedir: Bu görüş, paranın harcanmasının de.ğil elde tutulmasının faydasıyla ilgilidir. Bu olgu paranın miktar teorisiyle ilgili tüm nakit-balans yaklaşımlarında zımnen görülen bir kavramdır; ve burada açık bir şekilde örnek olarak ele alınacaktır" (13, s. 79).
Patinkin ayrıca şu hususları da eklemektedir'.
.
İlgi alanımız ... gelecekteki fiyat ve faiz konusunda tam bir belirlilik bulunsa dahi söz konusu olacak para talebiyle ilgilidir. Belirsizlik·analizde
önemli bir role sahiptir. Fakat bu sade.ce ödemelerin zamanlanması konusunda ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu argumanın bir yan sonucu da,
dinamik ya da belirsiz fiyat ve faiz bekleyişlerinin, pozitif bir para talebi
için "mutlak aranılan bir şart" olduğunu ortaya koymasıdır. Aşağıdaki
(4) Risk, olasılık ifadeleri yoluyla bir belirliliğe indirgenebilir. Belirsizlik için böyle bir durum
!?.öz konusu değildir . Modern paracılar bu temel farklılığı görememe hatasına düşmüştür.
Ote yandan Keynes; parayı elde tutmanın anlaşılabilir tek nedeninin belirsizlik olduğun
da ısrar etmektedir; ve belirsizlikle kastettiği, "herhangi bir uygun olasılığın tümünü belirlemek için gerekli bilimsel temelin olmadığıdır. Basit olarak bilemeyiz" konusudur (10,
s.184-5). Bundan dolayı, sör Keynes'in ifadesiyle belirsizlik matematiksel . olasılık yasalarına bağlı değildir . Hayatının ilk dönemlerini olasılık kavramını çalışmak ve analiz etmekle geçiren Keynes, belirli önermelerin (veya olayların) olasılık ifadeleri ya da karar ağırlık
ları açısından ölçül€ bilir bir değere sahip olmadığ,ına inanmıştır (6, s.653-4). Bu günler·de, Schakle, belirsizliğin tüm mantıklı sonuçların şüphe ve güvensizlik içerdiğini hayli yaklaşmaktadır. Subjektif olarak belirlenmiş olasılıkların tam bir seti, birime veya herhangi
bir değere eşit karar ağırlıklarını gerektirmez. Ne de böyle bir durum, bir olasılığın karar
ağırlığı değiştiğinde veya diğer olayların ağırlıklarını değiştirmek için yeni ve farklı bir sonucun olasılığı kabul edildiğinde gereklidir (18,s.9-1 O).
(5) Patinkin, "dönem" boyunca bireyin ödemelerin kabul edildiği veya ödemelerin yapılması
gerektiği zaman konusunda emin olmadığı varsayımı yoluyla belirsizliğin dikkate alınma
sını kabul etmekte, diğer taraftan da eş-anlı olarak dengede dönem sonunda ödemelerin
senkronize olacağını ispat ve iddia ederek belirsizliğin söz konusu olmadığını ifade etmektedir. (13, s.14,BO).

76

argümanın genel yaklaşımı, optimal olarak seçilmiş aktifler portföyünün
bir ögesi olarak bu aktife yönelik talebin analiz edildiği Keynesgil ruhta
bulunmaktadır (13, s.80-1 ).
Mevcut literatürde ileri para teorisi olarak bilinen bir çok yaklaşımda
yapıldığı gibi, belirsizlik ve yanlış bekleyişler dolayısıyla bir daha ele geçmesi mümkün olmayan fakat vazgeçilen portföy kararı ile ilgili analiz "Keynesgil ruh'ta nasıl ortaya konabilir? Bir belirlilik dünyasında portföy dengesini vurgulayan "Keynesgil" dans müziği yanlış adlandırılmışsa, bir çok
modern paracının es geçtiği bir melodi olabilir. Fakat bu kesinlikle Keynes'in
Say Kanunu ile. ilgili muhteşem parasal merjiyesine akort edilemeyen me. lodidir. Bu olgu, paranın bizzat kendisinin ertelenen kararlar için zorunlu
mekanizma olarak devreye girdiği belirsizlik ve hayal kırıklığı dünyasında
söz konusudur. Para, sadece gelecekteki olaylar gerektiriyorsa, yüksek maliyetlerle değiştirilebilen (veya hiç bir şekilde değiştirilmeyen) bir çerçeve
içinde kaynaklar üzerindeki taleplerimizi işler hale koyacak herhangi bir
eylemin yapılması konusunda kararsiz olduğumuzda, uygun bir yere sahip olacaktır.
Kaynaklar üzerindeki taleplerin işlerliğini iptal etmeye ilişkin bu eğili
min kabul edilmesi, paranın aynı derecede önemli olan iki fonksiyonunu
-yani modern, parasal, piyasa temeline dayalı fakat belirsiz bir dünyada
genel kabul görmüş değişim aracı ve değer stoku fonksiyonunu- icra etmesi için zorunlu olan temel ve belirli öz.ellikleri yanında, parayla ilgili sosyal kurumları tanımlamak amacıyla gerekli olan bakış açısını sağlar.
Paranın fonksiyonel tanımında belirtilen hususları yerine getirecek herhangi bir şeyin bu zorunlu özellikleri şunlardır:
1) Sıfır (veya ihmal edilebilir) bir prodüktivite elastikiyeti. Böylece gelecek hakkında kararsız olan bireyler ilave kaynak bağlantılarını ertelemek
istiyorlarsa,- ertelenen eylemin sonucu olarak ortaya çıkan para talepleri
müteşebbisleri mal para miktarının üretiminde ilave kaynak kullanmaya teş
vik etmeyecektir.
2) Sıfır (veya ihmal edilebilir) bir ikame elastikiyeti; Böylece bireyler
gelecekteki eylemle ilgili ilave tercihini muhafaza etmek istiyorsa, bir değer stoku olarak para talebindeki artışın yol açtığı paranın fiyatındaki artış,
halkı bir değer stoku olarak yüksek prodüktivite elastikiyetine sahip diğer
aktifleri ikame etmeye yöneltmeyecektir. Dolayısıyla, belirsiz bir dünyada
bir değer stoku talebi kaynakları işlemek için talep oluşturmamaktadır. Bu
nedenle, kısaca Say Kanunu'yla ifade edilen kaynak arz ve talebi arasın- ·
Çaki meşhur karşılıklı etkileşim ortadan kalkmaktadır.
3) Paranın değişim aracı fonksiyonunun değer stoku fonksiyonuna
transfer edilmesinin (veya tersi -vice versa-) maliyeti, sıfır (veya ihmal edilebilir) olmalıdır. Böylece, bireyler karar ertelemeyi ya da fikir değiştirmeyi
pahalı bulmamaktadır. İşlem maliyetlerinin minimize edilmesi en az iki ekonomik kurumun varlığını gerektirir: (a) parasal birimlerle ifade edilmiş teklif ve borç anlaşmaları ve (b) bu tip anlaşmaların yasal yaptırımı. işlem maliyetlerinin minimize edilmesine ilave bir katkı da, bir kurumun yani özel
borçların, anlaşmaların ifasında kullanılabilir para şekline 'dönüştürülebil-
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mesi mümkün olduğu sürece işlemlerin sonuçlandırılmasında özel borç kullanmaya imkan sağlayan bir kliring sisteminin, varlığından doğmaktadır.
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Yetenekli fakat inatçı bir çok ekonomistin hatası, bir dizi modern parasal analizi yanlış bir yöne yeneltme eğilimi taşıyan bu üç kurumun ve parasal bir ekonomide paraya atfedilen bu iki özelliğin önemini kavfayama.
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piyasa temeline· dayalı herhangi bir ekonomi modeli aşağıdaki özellikle
sahip olmalıdır:
1) İnsanın verdiği kar:arların yanlış olabileceğinin bilincinde olan firma
ve hane halkı tarafından alınan kararın bulunması,
2) Belirsizliğin yol açtığı bazı sonuçları anlaşan taraflar arasında paybağlayıcılık özellaştırmaya i~kan sağlayan ve kabul görmüş kurumlarca
liği kazandırılan anlaşmalardan doğan kararların varlığı,
3) Tüm reel mal ve finansal aktif türleriyle ilgili peşin ve
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luklardan dolayı, bazı mallar için sadece peşin yada vadeli piyasalar varle, araştırma ve bildır; ve mevcut piyasalarda bile önemli ve artan işlemler
gi maliyetleriyle karşılaşılabilir . .
4) Bu piyasalarda paranın mal satınalması ve maiın para satın alabilmesidir. Fakat nisbeten küçük piyasalarda -fakat zorunlu olarak önemsiz
normal bir uzantısı
değildir- malların asla mal alamamasıdır (6). Bu şartın
olarak talebin, istek artı ödeme gücünü içerdiği ve dolayısıyla finansal şart
ların reel piyasaları etkileyebildiği sonucuna ulaşılır.
5) Bir piyasanın organize edilmesinde rol üstlenen çeşitli kurumların,
bir dengesizlik durumuna tepki gösterdiklerinden, piyasadaki fiyat düzeyini, etkileye.bilmesi.
6) Genellikle fraksiyonel rezerv bankacılık sisteminın varlığına -imkan
m~kanizmanın busağlayan özel borçlara ilişkin olarak piyasada bir kliring
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7) Parasal ve finansal sisteme "güven " duyulmalıdır.
yorumlanmalıdır.
(6) Mallar, reel mal ve hizmetler kadar finansal aktifleri içerecek şekilde
para kullanılmakOrganize olmuş borsalar gibi bazı piyasalarda, bir değişim aracı olarak
s.207-8).
1,
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Bundan dolayıdır k1, bir gerçek dünyanın pa·rasal ekonomisiyle ilgili temel özellikleri Belirsizlik, Yanılabilirlik, Anlaşmalar, Kurumlar, Ticaret, Finansman ve Güvendir. Bunlar, Modern Dünyanın üzerine oturtulduğu Yedi Harikadır. Öte yandan, bu özellikler modern, parasal ve serbest piyasa
ekonomisinin önemli aksaklıklarının, yani "tam istihdamı sağlamadaki başarısızlığı ile servet ve gelirleri ihtiyari ve haksız şekilde dağıtışının" kaynaklarını göstermektedir (11, s.372) . .
PARANIN YAPISI VE ÖNEMİ
Hicks ''para teorisinin bir çok ekonomik teoriden daha az bir soyutlama içermesine rağmen, gerçekle ilişkisinin bulunamayabileceği"ni ileri sürmüştür (8, s.156). Hala Walrasgil genel denge esaslarına (Profesör Hicks
bu konuda bir çok katkı sağlamıştır) dayandırılan para teorisi ile ilgili mevcut literatürün büyük bir kısmı, gerçekçi değildir. Gerçek dünyada, para
bir Patinkingil dünyanın cennetinden gelen kudret helvası gibi yaratılama
makta veya Friedman'ın yorumlarındaki gibi helikopterle atılmamaktadır.
Gerçek dünyada; para "ertelenmiş ödemelere ilişkin anlaşmaları ifade eden
borçlarla ve satma ya da satınalmayla ilgili anlaşma teklifleri olan fiyat listeleriyle ortaya çıkmaktadır" (12, s.3). Bu nedenle, anlaşmalar para olgusu için zorunludur ve gelecekteki eylem ilgili anlaşmaların bağlantılarının
uygulanmasını denetleyebilir kurumların varlığı, para sisteminin gelecekteki işleyişinde güven duygusunun sağlanması için gereklidir. Dolayısıyla,
para bir değer stoku olarak elde tutulacaksa, normal olarak Devletin kontrolünde faaliyet gösteren kurumların varlığı, bugün ve gelecek arasında gerekli olan süreklilik konusunda güven sağlamaktadır. Devletin kontrol etti::.
ği bu kurumların geliştirilmesiyledir ki, hükümetler hesap biriminin ne olduğunu ve cevap olarak verilebilecek şeyin ne olması gerektiğini. tanımla
mada kendini yetkili görmüştür. Bundan dolayı, Devlet ''sadece sözlüğü
uygulama değil aynı zamanda yazma hakkına sahip çıkmaktadır" (12, s.5).
Toplum, anlaşmaların yerine getirilmesinde Devlet kurumlarının gücüne iliş
kin güvenini kaybederse para sistemi çöker ve toplum takas uygulamalarına yönelir. Üretimin zaman aldığı ve kaynakların kiralanmasıyla ilgili anlaşmalardan doğan bağlantıların kişilerin olacak sonuçları muhtemelen nasıl
değerlendirebileceğini bilemeden öne~ ortaya konulmasının gerektiği, gelişmiş ve karşılıklı bağımlılık özelliğine sahip bir ekonomi için, takas uygulamaları kaynakları o kadar tahrip edici ve o kadar maliyetlidir ki, toplumun
bir çok üyesi gelecekteki anlaşmaları uygulatmada hükümetin gücüne bir
· ümit işığı olarak sarılacaktır. Bu nedenle, bir çok toplum sakat bir para sistemini kullanmayı takasa tercih etmektedir. Sadece, mevcut durum anlaş
madan doğan bağlantıların anlamı tamamen belirsiz kılacak derecede bozulduğunda, sisteminin sürekliliğini tehlikeye s_
okacak bir çatlağın doğma
sı kaçınılmazdır. Eş-anlı olarak, mevcut tüm anlaşmaların bozulmasıyla ortaya çıkan böyle bir tehlike, anlaşmadan doğan bağlantıların belirlenmesinde kullanılabilir yeni bir hesap biriminin geliştirilmesi için bir temel sağ
lar.
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Bundan dolayı Keynes'in yıllarca . önce iddia ettiği gibi, para ve anlaş
malar çok yakın ve kaçınılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır. "Numeraire"
olarak para, sadece çeşitli mallar arasındaki ilişkiyi belirleyen neo-klasik
ekonomistin sahip olduğu bir araç (en küçük ortak bölen) değildir. Bir hesap birimi olarak paranın geleneksel özelliği, en az iki tip anlaşmaya (para
karşılığında mübadele edilen mal ve hizmetleri sağlamayı teklif eden anlaşmalar -yani, teklif yapıldıktan sonra zamanın herhangi bir noktasında malların üretimi ve dağıtımı yoluyla para satın almak için yapılan teklifler- ve
mallar karşılığında para sağlamayı teklif eden anlaşmalar yani teklif yapıl
dıktan sonra zamanın herhangi bir noktasında parayı dağıtmak için yapı
lan teklifler) doğrudan yol açmaktadır. Para basit olarak bir neo-klasik numer-aire ·ise, mallar paranın aracılığı olmaksızın mal satınalabilir.
Numeraire, para değildir; hatta kısmi bir para da değildir. Aynı zamanda, ticarete giden tarafların bunu bir hesap birimi olarak kullandığı da
varsayılmamaktadır. Bu, gözlemci ekonomistin ticarete girenlerin ne yaptıklarını kendine göre açıklama amacıyla kullandığı bir hesap biriminden başka bir şey değildir (8, s.3).
Bu durum, bir hesap birimi olarak parının 've bir modern parasal üretim ekonomisinin özünü oluşturan para birimleriyle belirlenmiş ''teklif
anlaşmaları" ve borç anlaşmaları"nın senkronize görüntüsüdür. Bu anlaş
malar tutarlı bir para sisteminde uygulanacaksa, para tüm anlaşmaların
bir veya iki tarafında bulunmalıdır, ya da her zaman bulunması gereken
bir şeydir. Para, teslim edildiğinde anlaşmadan doğan borçları ödeyen şey
dir. Devlet hesap birimi cinsinden oluşturulan gelecekteki tüm teklif anlaş
malarının yasal olması için güç sarfeded.eğinden, genel satınalma gücünün geçici bir taşıyıcısı olarak parasal aracının kabülünün herhangi bir risk
içermediği (yalnızca belirsizlik içerdiğinden) toplumun genel bir görüşü olmasından dolayı, para bir değişim aracı olarak fonksiyon görebilir.
Üretimin zaman aldığı bir belirlilik dünyasında para anlaşmalarının varlığı, kaynaklar gelecekteki bir teslim tarihi için mallar akımı hasıl etmek amacıyla kullanıldığında, anlaşmaya katılan taraflar arasında belirsizlik yükünün paylaştırılmasına imkan vermektedir. Tanımdan dolayı, böyle bir anlaşmadan doğan bağlantılar (örneğin, kira anlaşmaları ve vadeli anlaşma
lar) akım arz fiyatına bağlıdır. Akım-arz fiyatının belirleyicisi ise, parasal ücret
oranı ve prodüktivite olgusu arasındaki ilişkidir. Bireyler ya çok yakın gelecekte yeniden üretilebilir malların tesliminin kabütünü beklediklerinden ya
da kaynaklar üzerindeki mevcut isteklerin transferi için bir a(aç arzu ettiklerinden parayı bir geçici taşıyıcı olarak kullanmaktaysa, bu ekonomik birimler, üretilebilir herhangi bir malın mevcut peşin fiyatının her an peşin
piyasa şartlarıyla ne oranda değiştirilebilec~ğinin önemli olmadığı konusunda bir "güven"e sahip olmalıdır. · Malın piyasa fiyatı gelecekteki bir tarihte beklenen düzeyini aşmayacaktır.
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Akım-arz fiyatlarının yapışkan (7), tutarlı ve sürekli olduğu beklenildiği
sürece, her birey bugünkü akım-arz fiyatından önemli derecede farklı olmayan teslim tarihindeki parasal bir fiyat düzeyinde gelecekte üretilebilir
malı teklif eden bir anlaşmayı her zaman kabul edebileceğini bilmektedir.
Bundan başka, üretimin devam ettiği bir ekonomide, yapışkan- akım-arz
fiyatları üretilebilir malların gelecekteki fiyatlarının nisbeten istikrarlı olacağını ima etmektedir. Çünkü, ikinci fiyatlar asla aynı teslim tarihindeki akım
arz fiyatlarını aşmayacaktır (ve normal olarak eşit olacaktır) (8) .. Bu vadeli
fiyatlar gelecekteki teslim tarihindeki peşin fiyatlarla ilgili en iyi cari bekleyişleri yansıttığından (20, s.446-7), ya fiilen vadeli teslim anlaşmasını kabul etmek ya da peşin olarak satın almak için ileriki bir tarihe kadar beklemek suretiyle bu tip malları "gelecekte " satınalma maliyetinin en iyi tahminlerini yansıtmaktadır. Bundan dolayı, mevcut vadeli fiyatlar seti (ve dolayısıyla akım-arz fiyatları) gelecekteki herhangi bir tarihte paranın satınal
ma gücünün en iyi ölçüsüdür. Bunlar bireylerin elde tutmaya arzulu oldukları ''reel'' balansları hesaplamad a kullandıkları fiyatlardır. Dolayısıyla
eninde-sonunda, parasal ve üretimde uzmanlaşma esasına dayalı tutarlı
bir ekonomide, anlaşmaların gelecekte yerine getirileceğine ilişkin inançlarıyla birlikte ele alınan yapışkan parasal ücret bekleyişi halkı, satınalma
gücünün geçici bir taşıyıcısı olarak ya devletin para diye belirlediği şeyi va
da kliring mekanizmaya sahip ve kişilerin maliyeti olmaksızın derhal yasal
paraya dönüştürebilecekleri konusunda kamu güveninin bulunduğu herhangi .bir özel borç anlaşmasını kabul etmeye teşvik etmektedir (9).
Böyle bir değişim aracını kullanan herhangi bir ekonomi, sadece takas işlemlerine imkan sağlayan benzer kuramsal bir· ekonomiye göre büyü.k avantaja sahiptir. Çünkü, ticarette taraf olan k'imselerin ihtiyaçlarının
tahmin edilmesinin maliyeti ve dolayısıyla bu tip kimselerin araştırılıp öğ
renilmesi, bir para ekonomisinde alıcıların ve satıcıların bir araya getirilmesinde kullanılan kaynakları önemli ölçüde, aşmaktadır. Walrasgil denge
çözümüne ulaşmak için genel denge modellerine imkari sağlayan maliyetsiz

(7)

Yapışkan akım-arz fiyatları, prodüktivitede ki değişim oranına nisbetle parasal
nındaki yıllık değişim oranının nisbeten küçük olduğunun beklendiği anlamına

(8)

Tanımdan dolayı, satın alıcının vadeli teslim için ödemeyi teklif ettiği fiyat asla akım-arz
fiyatını aşamaz .. Çünkü ikinci fiyatlar belirli bir teslim tarihi için belirli bir miktar malı üretmek amacıyla zorunlu olan gayretin sarfedilmesine neden olan parasal fiyattır (of. 9, s.34-5).

dir.

ücret oragelmekte-

Örneğin, halk gelecekteki akım-arz fiyatlarında enflasyon ora·nıyla ilgili görüşünü değişti
rirse ve bu bekleyişlere dayalı olarak anlaşma yaparsa tüm dayanıklı malların mevcut peşin fiyatı yükselecek ve daha büyük üretim akımıyla birleştirilmiş. şu andaki akım-arz fiyatında (üretilebilir malların) vadeli. teslimi için ilave siparişler verilecektir. Diğer bir ifadeyle, üretilebilir malların beklenen enflasyon oranındaki değişmeler tüm aktiflerin şu andaki peşin fiyatlarını ve sermaye mallarının marjinal etkinliğini değiştirecektir (cf. il, s.142,
231 ). Bunun yanında, çıktının vadeli fiyatı, artan daha büyük taleple birleştirilmiş şu andaki akım-arz fiyatını aşmayacaktır.
(9) "Diğer bir ifadeyle, para birimi cinsinden belirlenmiş ücretlerin nisbeten yapışkan oluşu
nun beklenmesi. paranın diğer herhangi bir aktiften daha büyük olan muhafaza maliyetini aşan aşırı likidit.e priminin sonucudur"(ll, s.238).

81

Walrasgil mezatçının varlığı sadece bir tahmindir (8, s.6-7). Hicks sıfır iş
lemler maliyeti varsayımı konusunda şunları hatırlatmaktadır: .
İlgi alanımız para olduğunda, bu ümitsiz bir şekilde yanlış yola yöneltmektedir. En basit değişimler bile gerçekte bazı maliyetlerle yapılmak
tadır. İyi organize olmuş bir piyasanın kötü bir şekilde organize olmuş
bir piyasadan çok daha etkin olmasinın nedeni. .., iyi organize olmuş piyasada yapılan işlemler maliyetinin düşük olmasıdır (8, s.6) (1 O).
Tüm maliyetleri (işlem maliyetleri dahil) en aza indirmek isteyen rasyonel ekonomik insanın arzusu, değişim aracının kullanımı bir takas sistemine göre işlem maliyetlerini azaltmasına rağmen, aracı malın kendisinin
tesliminden ziyade paraya dayalı kliring sürecinin işlem maliyetlerini daha
da düşürebileceğini ·keşfetmeye yöneltmiştir.
Şüphesiz banka parası basit olarak özel bir borç anlaşmasının kanıtı
dır. Fakat "kliring"in etkinliğinin keşfi, yani bazı.özel borç şekillerinin sayı
sız özel borç şekillerinin sayısız özel anlaşmaların birbirleriyle çıkışması
nın sağlanmasında kullanılabileceğinin anlaşılması, para sisteminin etkinliğini önemli ölçüde arttırmıştır. Bu tip özel borçların bir değişim aracı olarak kullanılması icin s ırasıyla üc sart gereklidir:
1) Özel borç ·parasal birimlerle belirlenmelidir;
2) Bu özel borçlara ilişkin kliring fonksiyonu görecek bir kurum gelişti
rilmelidir; ve
3) Ödenmemiş borçların bilinen bir paritede yasal olarak kullanılan değişim aracına dönüştürülme garantisi olmalıdır .
Belirli tip özel borçların ödenmesi ve bu tip kolaylıkların kötü kullanı
mının önlenmesi için bir kurumun geliştirilmesi (daha düşük işlem maliyeti
dolayısıyla), özel borçların, bir çok işlemde temel değişim aracı olarak dev. letin uygulama alanına koyduğu yasal parayı ikame etmesini sadece mümkün değil, aynı zamanda garanti etmektedir. Dolayısıyla, özel borç kolaylıklarının kötü kullanımı önlenerek kliring işlemler~nde artışa imkan sağla
yan kurumlar yaratılırsa, herhangi bir özel borç türü bir değişim aracı olabilir. Diğer özel borç türlerinin (örneğin, ticari krediler, ticari evraklar) deği
şim aracının bir parçası olmasını engelleyen şey, ya düşünülen borç tipiyle ilgili bir kliring kurumun olmaması ya da böyle bir kurum mevcut olsa
bile kolaylıklarının toplumdaki bir çok işlem için söz konusu olmamasıdır
(11 ). Bundan dolayı, örneğin işadamlarının sermaye mallarını kiralama ve
satın almaya yönelik taleplerini genişletme gücü, "kısa dönemde" banka
sistem·i dışındaki borçların artan kliring işlemlerini düzenlenmesi gereğin
doden
(10) Hicks'in tahmin etmede yanıldığı nokta, -iyi bir şekilde nasıl organize olduğu önemli
değildir- belirli bir zamanda bir peşin piyasada alıcıların ve satıcıların bir araya gelmesi~
nin, belirsizliğin söz konusu olduğu bir dünyada arazi olaca{lı hus~sudur. Dolayısıyla, pida
yasanın herhangi bir yönünde geçici bir bunalım ortaya çıktığında, piyasaya girme ya
çıkma arzusunda olan fazla bir alıcı veya satıcı bulunmazsa, peşin fiyatlar şiddetli bir şe
kilde dalgalanabilir. Böyle dalgalanmalar, bir değer stoku olarak bu tip kalemleri elde tut·
mayla ilgili bireysel arzularla tutarlı değildir.
(11) Şüphe'siz ticarete konu olan mal ve borç akımlarının büyük öfçüde sürekli olarak birbirini dengelemesi alt sektörle (borsa kliringleri gibi) sınırlandırılmışsa, toplumdaki iş çevrelerinin küçük ve kapalı alt grubu için bazı özel borç türleri, teahhütleri kliring mekanizması yoluyla ödeyebilme gücüne sahiptir.
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layı

önemli ölçüde finansal

kısıtlamalar,

sermaye

mallarının

bugünkü de-

ğeri bu malların akım -arz fiyatını aşsa dahi, yatırım iŞlemlerini sınırlandıra

bilmektedir. Bu nedenle, uygun miktarda değişim aracının yokluğu, mevcut parasal ücret oranında anlaşma teklif etme niyetinde olan ve kaynakları atıl bulunan kimseler bulünsa dahi, ekonomiyi dürboğaza sokabilir.
Paraya satınalma gücüne sahip olma özelliği kazandıran husus, genel olarak "teklif anlaşmaları"yla ve özellikle de işgücü tekliflerini içeren
anlaşmalarla yakın bir ilişkisinin bulunmasıdır. Dolayısıyla, parasal ücret
oranı, yani işgücünün belirli bir çaba birimi karşılığı almayı arzuladığı hesap parası birimi sayısı, tüm üretilebilir malların fiyat düzeyinin dayanak
noktasını oluşturmaktadır. Para miktarındaki değişmelerin kaçınılmaz şe
kilde mevcut anlaşmalar stokuna bağlı olduğu ve para, mallar satın aldı
ğında tüm yeniden üretilebilir malların vadeli teslimi konusunda anlaşma
dan doğan bağlantılara ilişkin teklif fiyatının eninde-sonunda temelini parasal ücret oranının belirlediği parasal akım-arz fiyatlarınca sınırlandırıla
cağı gerçeği, zorunlu olarak karşılıklı bir şekilde birbirine bağlı olan para
miktarında, kaynaklarınJstihdam düzeyinde, parasal ücret oranında ve fiyat düzeyindeki değişikliklere neden olmakta,dır.
Sadece para miktarının (a) anlaşma düzeyinden bağımsız olarak ele
alındığı (12) ve (b) topluma cennetten gelen kudret helvası şeklinde verildiği, Walrasgil genel denge dünyasında, genel denge teorisyeni, sisteminde bilinmeyen değişken olan mutlak fiyatlar düzeyi için bir dayanak bulamamaktadır. Modern Walrasgil, ekonomistler, para -işgücü teklif anlaşma
ları ve akım-arz fiyatları arasindaki bağlantıları ortadan kaldırarak, fiyatlar
düzeyinin olması beklenen düzeye ulaşacağı bu durum gerçekleşmezse
parayı elde bulunduranların heryerde mevcut olan Walrasgil mezatçıyla iş
birliği yaparak fiyat düzeyini, paranın satın alma gücünü istedikleri düzeye
ulaşıncaya kadar yükseltecekleri veya düşürecekleri sonucuna ulaşmıştır.
Bu süreç içinde kaynak kullanımında (tam istihdam) değişiklik olmayacaktır (13) (of. 13, s. 44-5; 8, s.9-10; 16, s.105).
Gerçek dünyada para, insanın geliştirdiği en eski kurumlar arasında
yer almaktadır. Takas ekonomileri, muhtemelen ekonomistlerin düşündük
leri bir hayal dünyası özelliği taşımaktadır. Takas sistemindeki bir faaliyetin tanımı, paranın sistem üzerindeki etkilerinin gözlemlenmesinde bir hareket noktası olarak kullanılabilir. Fakat bu tip mukayeseli analizin sonuçları gerçek dünya alternatiflerinin bir göstergesi olarak ele alınmamalıdır.
Walrasgil yaklaşımda zımni olarak üzerinde durulan takas işlemleri, sadece daha önceleri mevcut olan malların ara değişiminin bir analizi olarak
anlamlı olabilir. Bununla beraber, yığın üretimin söz konusu olduğu modern ekonomilerde önemli işlemlerin büyük çoğunluğu, gelecekteki bir tarihte teslim edilecek mal ve hizmetlerin üretimi için kaynakların anlaş(12) Çünkü, yeniden anl~şma sadece ulaşılacak Walrasgil genel dengeye imkan sağlamamakta aynı zamanda bu denge için gerekli olmaktadır.
.
(13) Dolayısıyla, bir çok modern neo-klasik ekonomist özde, hisse senedi ve tahvillerin fiyat
düzeyinin sert teorisi yerine malların fiyat düzeyinin sert teorisini sunmaktadır.

83

maya dayalı olarak işlenmesini içermektedir. Gerçek dünya da tam bir be·
lirli gün ya da sabit miktarlarda işgücü kiralamanın, yahut esnek ücret ve
k kafiyatların bul'unmadığını veya teorik çerçevelerinin yeniden popülerli
"de,
paracılar
ik
neo-k!as
mode~n
gören
ı
zanmasının mümkün olmadığın
(ortaya
ve
keşfeden
olduğunu
paralel
kez
çoğu
çizgilerin
neylerde doğru
olmaçıkan talihsiz zıt sonuçlar için tek çare yolu olarak) çizgilerin doğru
Euclidki
malarına kızan, Euclidgil özelliklere sahip olmayan bir dünyada
gil geometrisyenlere benzem ektedir" (11, s.16).
PARA, FİNANSAL KURUMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME:
.
GENEL BİR BAKIŞ

Gerekli olan sıfır elastikiyetlere sahip para bulunmadığında, gelir elde
eden ekonomik birimler tasarruflarını mallara yöneltecektir. Böyle bir para
üretilebilir
bulunmadığından dolayı, satılacak malla satın alınacak yeniden
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tip
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ir.
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bir dünyada, gelir elde eden birimler değeri, daha çok "prodük tif" olduğu
na inandıkları fiziksel mallarda depolamalıdır. Karar verme durumundaki
birimler gelecek konusunda cahil olsalar bile "bu cahilliğe önem vermemek ve görmemezlikten gelmek" zorundadır (19, s.290). Say Kanunu geçerlidir ve kaynakların tüketim ile sermaye malları arasındaki dağılımı
tamamen gelir elde eden birimlerin tasarruf eğilimlerine bağlıdır.
Yeniden üretilemez paranın ve kliring işlemleri için uygun finansal kuolarak belirrumların varlığından dolayı, (kaynak teklif anlaşmaları parasal
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kat zorunlu değildir) bir mekanizma elde edilmektedir. Bundan
borcun yapılan anlaşmaların sonuçlarını yerine getirmesine imkan sağla
yan kliring sisteminin varlığı, daha az harcamada bulunmak isteyenler mevcut haklarından vazgeçmezken gelirinden daha fazlasını harcamak
isteyenler için kaynaklar üzerindeki mevcut hakların elde edilmesini mümkün kılmaktadır. Bununla beraber böyle bir sistem, tüketimden vazgeçen
ekonomik birimlerin gelecekte şu anda kullanmamaya karar verdikleri miktarda kaynak hizmetlerini talep edebileceğini garantilememektedir. Ne de
bu şekilde davranan kişi, böyle bir davranışın yol açtığı reel servetteki artıştan dolayı bir tasarruf hakkı talep edebilmektedir.
Tüketimden vazgeçme gelirinden daha fazlasını harcamak isteyen birimlerin arzusunu aşarsa ve tasarruflar kaynak kullanımını gerektirmeyen
bir şekilde yönlendiriliyorsa (yani değer biriktirme aracı olarak kullanılan
kabul edilşey sıfır prodüktivite elastikiyetine sahiptir), teklif anlaşmaları
ir. Öte
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göre kayyaratılması karar alma durumundaki bazı birimlerin diğerlerine
imkan
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fiyat
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daha
nak teklif anlaşmalarını kabul etmede
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sağlamaktadır.

Sonuç olarak, gelir elde eden bazı birimler zorunlu olarak
reel kaynaklar üzerindeki haklarından vazgeçmeye zorlanabilmektedir. Gönüllü ve zorunlu tasarruf, reel servetin kullanım hakkına sahip olma ve gelecek için ekonomik hazırlık yapabilme .gücü gibi sorunlar, ekonomik
büyüme probleminin temel görüntülerini yansıtmaktadır.
Finansal kurumlarca özel borcun yaratılması bizzat kaynakların kullanımını gerektirmediğinden, meslekler sadece banka parası gibi özel borcun arttırılması yoluyla yaratılamamaktadır. Mesleklerin yaratılması, banka
parasındaki artışın niçin kullanıldığında bağlı olacaktır . Şüphesiz, şu andaki (ilk reun_dta) amaç bireylerin niçin borçlanma arzusunda olduğuna bağlı
olacaktır. Bireyler daha fazla parayı ya değer biriktirme aracına sahip olmak ya da sıfır prodüktivite elastikiyetine sahip diğer şeyleri (yani, parasal
olmayan diğer özel borç türü veya hakkı) talep etmek için arzu ediyorsa,
bu para artışı ilk olarak "finansal dolanımı"(14) ağ gibi saracaktır. Para (daha sonraki raundta) yani üretim için teklif anlaşmalarını kabul etmede kullanılacağı "endüstriye l dolanım" a (15) yönelmezse, her ne kadar para
zamanla el değiştirebilse de iş yaratmayacaktır.
Öte yandan artan banka parasının ilk kullanıcısı, bunu yeni mal ve hizmetlere yönelik teklif anlaşmalarıyla ilgili akseptanslarını arttırmak için arzu etmişse (bu durumda, talep edilen paranın finansman motifi söz
konusudur), gelir yaratıcı çarpan süreci tüm ekonomiye yavaş yavaş yayıl
dığı için paranın artan kısmı "endüstriye l dolanım" da kaldığından, yeni
meslekler ilk ve sonraki raundlarda yaratılacaktır. Bir ölçüde yanlış şekilde
"pasif balanslar" olarak adlandırılan finansal dolanımdaki paradan ayır
mak için, endüstri.yel dolanımda kalan para miktarına genellikle "aktif
balanslar" denilmektedir. Çankü pasif balanslar sıfır dolaşım hızını ifade
etmektedir. Toplum pozisyonunu muhafaza ederken bireyler pozisyonları
nı değiştirirse, finansal balanslar finansal dolanım içinde kalırken bile el

değiştirebilir.

Parasal bir ekonomide, bir dizi banka dışı finansal aracı finansal ve
endüstriyel dolanım arasında bağlantı sağlayan mekanizmalar geliştirmiş
tir. Bu banka dışı finansal aracılar ya tüketimini kısan hane halkının gömülmelerinden değişim aracını açığa çıkararak ya da yeni yaratılmış payayı
ticari bankalardan ödünç alarak, toplam talep düzeyini etkileyebilmekte(14) Organize olmuş tahvil ve senet değişimleri kapalı bir işlemci grubu arasında tahvillerin
tahvillerle "kliring" edilmesine imkan sağlayan kurumları geliştirdiğinden, dolanımdaki
finansal balanslarla ilgili bulunan para stoku minimum düzeyde tutulmakta ve bu tip ''aktif''
balans düzeyi nisbeten bireyin portföyünün tahvil veya senetten oluşan kısmının isteni. len pozisyona getirilmesiyle ilgili faaliyetten bağımsız bulunmaktadır. Bununla beraber,
bazı finansal kurumlar tahvil ve senetlerde "bir piyasa oluşturmak" için para balansları
bulundurduğundan bu tip piyasaları korumak için gerekli para miktarının tahvil ve senet
piyasalarının (özellikle bu tip işlemler yapan kişiler arasında coğrafi uzaklığın bulunduğu
piyasalarda) genişlemesiyle birlikte az bir miktarda artabilmesi mümkündür.
(15) Finansal şartların iyileşmesiyle ve/veya faiz oranlarının düşmesiyle dolayısıyla müteşeb
bislerin sabit sermaye taleplerini arttırmasının teşvik edilmesiyle ya da döner sermaye
mallarının teslimine yönelik talebin artmasıyla dolayısıyla ilave arzın gerekli olmasıyla,
para endüstriyel dolanıma yönelebilir.
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dir. Şüphesiz, toplam talep düzeyinin artışı, bu fonların cari gelirlerini aşan
düzeydeki yeni mal ve hizmetler için teklif anlaşmalarını kabul etmeyi isteyen ekonomik birimlere sunulmasından kaynaklanmaktadır.
Bu finansal olmayan aracılar, değişim aracinı ya gömüleme olarak elde tutulan fonlardan ve/veya borç anlaşması şeklinde bir değer stoku sunarak doğrudan ticari bankalarda elde edebilir. Söz konusu borç anlaşması
şunları kapsamalıdır:

1) Paradan daha büyük getiri,
2) Borcuna vadesi geldiğinde, aracının borcunu ödeyeceğine olan güvenin, gelirini aşan düzeyde harcamada bulunmak isteyen ekonomik birimin borç anlaşmasında söz konusu olan güvenden daha büyük olması,
3) Borç anlaşmasının vade tarihinden önce değişim gerekli olursa, aracının borcu ile değişim aracı arasında gelecek tarihteki parite konusunda, diğer tahvil ve senetlerden beklenenden daha fazla gü·
venin bulunması,
aracına dödeğişim
tarihte
ileriki
4) Banka olmayan aracının borcunu
yapılabilmesi.
maliyetle
düşük
işleminin
nüştürme
Banka olmayan finansal aracıların pasifleri ile ticari banka pasifleri arasındaki farklılık, ticari bankalar için bu pasiflerin hem değişim aracı hem
de değer stoku olarak yasal paraya mükemmel bir şekilde ikamesini mümkün kılan bir kliring kurumun varlığıdır . Bu tip bir kliring kurum, banka olmayan finansal aracılar için söz konusu değildir. Dolayısıyla, değer stoku
olarak paranın iyi bir ikamesi olmasına rağmen, banka olmayan finansal
aracıların pasifleri bir borç yükünün ödenmesinde kullanılamamaktadır. Sonuç olarak, değer stoku şeklinde kullanılabilen banka dışı finansal aracı
nın pasiflerini değişim aracına dönüştürmede daima bazı işlem maliyetleri
(yasal para veya banka parası için söz konusu değildir) söz konusu olacaktır.

Dolayısıyla, özet olarak banka 'olmayan finansal aracının pasifleriyle
ticari banka pasifleri arasındaki farklılık, her ikisi de özel bir .borç türü ol- .
masına rağmen, anlaşmadan doğan borçları ödemek için genellikle sadece banka pasiflerinin kullanılabilmesidir : Bununla beraber, veri bir para
stoku durumunda, banka dışı finansal aracıların pasiflerindeki artışlar şu
iki hususu gerçekleştirdikleri ölçüde yeni mal ve hizmetlere yönelik toplam talebi arttırabilir: (a) mevcut yasal parayı ya da ekonomik birimlerce
gömüleme halinde tutulan ticari banka pasiflerini ikame etme; (b) bu finans.man kanallarının katkısı olmaksızın, gömülemeden çıkartılan balansların
piyasadaki teklif anlaşma·ıarını kabul etme arzusunda olan potansiyel satın alıcılara yöneltilmesi.
Öte yandan, kliring kurumunun varlığından dolayı ticari banka pasiflerindeki herhangi bir artış, ya ilave değer stoku ya da borç ve anlaşmala
rın sonuçlandırılması için ilave .bir araç (sahip olanlar için maliyetsiz
opsiyonu ifade etmektedir) sağlamaktadır. Şüphesiz banka borçlarının ilave mal ve hizmetlerin potansiyel satın alıcılarına yönelik olması ölçüsünde
toplam talep genişleyecektir.
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Tam istihdam sosyal bir amaç olduğu sürece ve "çalışma gereksinimi"
mülk sahibi olmayan hane halkı için gelir elde etmenin bir şartı olduğu (böylece, tam istihdam ekonomik amaç yanında insalcıl bir amaç da olmaktadır) sürece, para. politikası daima gelirlerini aşan düzeyde harcamada
b_ulunmak isteyen üretilebilir malların tüm potansiyel satınalıcıların ihtiyaç
duyacağı para arzının artışına göre yönlendirilmelidir. Tabii ki, bu politika
efektif talebin tam istihdamdan daha düşük olduğu noktaya kadar devam
ettirilecektir. Sadece ve sadece, efektif talep tam istihdam hacmini aşar
sa, bir dürüstlük sorunu olarak, gelirleri nisbeten sabit olan ve banka kredisi elde etme imkanı olmayan gelir gruplarını tüketimlerini kısmaya
zorlayarak banka kolaylıklarına tercihli bir şekilde ulaşabilen potansiyel alı
cıları engellemek amacıyla, para politikası kısıtlayıcı bir şekilde uygulanmalıdır.
·
Para ile diğer finansal aktifler arasında arzu edilen portföy kompizisyonundaki ekzojen değişfklikler endüstrjyel dolanımda bulunan para miktarını değiştireceğinden, para arzının genişletilmesine ilişkin basit kural
böyle bir para politikasının etkin işleyişine imkan sağlamayacaktır. Parasal bir ekonomide, sadece para mal satın alabilir ve mal para satın alabilir.
Endüstriyel dolanımdaki para "kıtlığı" ya potansiyel alıcıların mal elde etme amacının engellenmesi ya da satıcıların tekliflerini kabul edecek kimseleri bulmalarının önlenmesi olarak yorumlanabilir.
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