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1. PARAARZI TEORİSİ
1.1~ Para Arzı Kavramı ve Önemi

da esas bir unPara, her şeyden önce ilkel düzeyden çıkmış bir toplum
meyda na getirm ektesur olan ekono mik organizasyonun temel bir parçasını
yonlarının mevcut olup
dir 1 . Antro polog lar, toplumları paranın çeşitli fonksi
ar. Paranın kullanılmadığı ilolmadığına göre bir sınıflamaya tabi tutmaktadırl
Dolayısıyla günüm üz
kel toplum larda ekono mik etkinlikten söz bile edilemez.
paranın fonksiyonlaekono mileri ne damgasını vuran ihtisaslaşma ve işbölümü
konus udur.
rı yerine getirdiği bir ekono mide ancak söz
birliği içinde olBugün e kadar iktisatçıların çoğunluğunun üzerin de fikir
mekte dir. Para arzının
. dukları bir para arzı tanımı yapmak oldukça zor görün
yapılmaktadır. Buna göre, patanımı, çoğu kere, paranın fonksiyonlarına göre
olarak, gelecekteki
ra bir değer ölçüsü birimi olarak, servet birikti rme aracı
olarak tanımlan
öd~meler için ortak bir standa rt olarak, bir müdab ele aracı
dışında kalan diğer aktif türlemaktadır. Sayılan bu özelliklerden bazıları para
türleri bu fonksiyonrinde de bulun makta , yani bir ölçüde de olsa, diğer aktif
n en öneml i özelliğinin herkeları yerine getire bilme ktedir ler. Ancak, paranı
.
sin kabul ettiği ortak bir mübad ele aracı olduğu açıktır

olmalapara arzı konus unda iktisatçıların değişik fikirlere sahip
mayacağı, yani parayl a diğer firı, temeld e, neyiQ para sayılıp neyin para sayıla
emesi nden kaynaknansla aktifler arasında kesin ve belirgin bir sınırın çizilem
tüm iktisatçıların katıldı
lanmaktadır. Bu neden le, teorik temel e dayalı olarak
görün mekte , bu neden le,
ğı bir para tanımını yapmak oldukça zor
Aslında

t

1 Harıy G.Johnson, Macroeconomics and Monetary Theory, Gray-Mills Publishing Ltd. Landon, 1971. s. 55
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Monetaristler diye adlandırılan bir grup iktisatçı, para arzı tanımının ampirik
bir sorun olduğunu ileri sürmektedirler2 • Bu iktisatçılara göre, reel gelir, fiyatlar ve faiz oranları gibi önemli ekonomik değişkenler üzerinde para arz ve talebinin sonuçl~rını açıklayabilen tanımlar yapılmalıdır .
Diğer

taraftan, para

arzının

ekonomik hayatta oynadığı rol konusunda
da iktisatçılar · arasında yoğun bir tartışma sürüp gitmektedir. Bu tartışma
hem teorik düzeyde ve hem de ampirik düzeyde yapılmaktadır. Bazı iktisatçı
lara göre, ekonomik alanda para arzındaki değişmeler son derecede önem taşım aktadır. Bunlara göre, enflasyon, işsizlik, durgunluk gibi istikrarsızlıkların
temelinde yatan ana unsur, para arzındaki düzensiz değişmelerdir. Monetarist olarak adlandırıl an iktisatçıların aşırı ucunu temsil edenlere göre, ekonomik faaliyet düzeyini belirlemede tek ve en öne;mli faktör, para arzındaki sürekli dalgal anm alardır.
Karşıt

olu şturan

Keynezyen iktisatçılar paraya önem vermekle birlikte maliye politikası gibi diğer etkenlerin ekonomide daha etkin bir çÖzüm
getirdiğini, özellikle, şiddetli depresyon dönemlerind e para arzındaki artışla
rı n istene n sonucu verem eyeceğini savunmaktadır. Keynezyen iktisatçıla ra göre, para arzı fa iz or anl arını düş ürdüğü ve yatırım harcamal arını harekete geçir d iği

grubu

ölçüde etkindir.

Mon etarist iktisatçıl ar para talebinin ve do l ay ısıyl a paranın dolaşım hızı
nın Klasik iktisatçıların iddia ettiği kadar sabit olmasa bile, oldukça istikrarlı
bir ya pı göste rdiğini ileri sürm ektedirler. O nedenle, toplam harcamal arın be-

lirlenmesin ele ve ekonomik faaliyetlerin yönlendirilm esinde para arzı arzulanan miktarda değiştirilebilmektedir. Keynezyen görüşü savunan iktisatçıl ar,
paranıı;ı dol aş ım hızının para arzınd aki değişmelere göre ters yönde değiştiği
ni ve bu nedenle, para arzının toplam harcamaları etkileyemedi ğini belirtmektedirler. Ayrıca, iş aleminin ileriye dönük umut ve bekleyişlerinin iyimser ol-

madığı bir ortamda yatırımların marjinal etkinliği çok düşük olduğundan, para arzının ge nişletilere k faiz oranları önemli ölçüde düşürülse bile, yatırıml ar

artmayacak ve bu nedenle ele gelir, istihdam ve dolayısıyla genel ekonomik .faaliyet hacmi para arzı artışlarıyla olumlu yönde etkilenemeyecektir.

2 Howa rd R. Yane and John L.Thomson, Monetarism: Theory, Evidence and Policy, John Willey and Sons, New York, 1979 s. 49.
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Keynezyen iktisatç~lara göre, para arzını!) ekonomiyi etkilemesi sadece
faiz oranlarının değiştirilmesi, yani sermaye maliyetindeki değişmeler yoluyla
olmakta, oysa, bunların karşısında' yer alan Monetaris t iktisatçılara göre, para
arzı değişmeleri hem faiz oranları ve hem de diğer aktiflerin fiyatlarını ve dolayısıyla getirilerini etkilemek suretiyle birkaç kanaldan ekonomiyi etkilemektedir.

1.2. Para

Arzının Çeşitli Tanımları:

sorusuna bugüne kadar kesin bir cevap verilememiş olduğunu tekrarlayalım. Bunun nedeni, gerçek dünyada para ve diğer finansal varlıklar arasında kesin bir ayrımın yapılamamasıdır. Bu ayrım 'yerine, daha çok hangi tür varlıkların para kavramına yaklaşari bir özellik gösterdiğine ağırlık verilmekte dir. Paranın işlem güdüsü ile elde tutulmasına dayalı kuramlar, diğer varlıkların aksine paranın bir mübadele aracı olduğu için
Paranın nasıl tanımlanacağı

benimseme ktedirler. Bu türden kuramlar, gündelik iş
lemlere!~ hemen kabul edilebilir ve el değiştirebilir varlıkların talebi ile tigili
kuramlardır. Teoride sözü edilen özelliklere sahip yalnızca iki varlık mevcut3
tur. Bunlar da nakit para ve ticari bankalarda ki vadesiz mevduattır . Bu iki
varlık dar anlamda para arzı kapsamına girmektedi r. Daha geniş anlamdaki
para tanımlarında ise, en likit olan varlıktan likiditesi az olari varlıkları içere-

talep

edildiği görüşünü

cek bjr tarzda bir

tanımlama yapılmaktadır.

Johnson ve Feige
mekteclirS: Bunlar,
1 - Gelenekse l
2 - Chicago

4 tarafından

dört Türk para arzı yaklaşımı kabul edil-

Yaklaşım

Yaklaşımı

3 - Gurley ve Shaw Yaklaşımı
4 - Merkez

Bankası Yaklaşımıdır.

David E.W. Laidler, Para Talebi: Kuramlar ,.e Kanıtları, Çev. Ha!Ok F. Gürsel, Türkiye İş
· Bankası Yayınlan. Ankara, 1983, s. 103.
4
Edgar L. Feige, The Demand for Liguid Assets: A Tenıpos~I Cross-Section Analysis, Prenti·
ce-Hall, NewYork, 1964.
5
Free Press, New
Policy,
Dwayne Wrightsman, An Introduction to Monetary Theory and
·
·
17
s.
1971,
'ı;' ork,

3
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Şimdi

bu

yaklaşımları sırasıyla

inceleyelim.

1. Geleneksel Yaklaşım: Bu yaklaşım para arzı tanımanın en eski ve genel kabul görmüş bir yaklaşımı olup paranın temel karakteristiği olan değişim
aracı olma fonksiyonunu göz önüne almaktadır. Bu nedenle, p~ra, diğer şeyle
rin ödenınesinde kullanılan yegane varlıktır.

Tarihin çeşitli dönemlerinde pek çok şeyin insan toplumlarında değişim
aracı olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bunlar, taş, buğday, metaller, sigara
v.s. Ne var ki para olarak kullandan her şey, değişim fonksiyonunu arzu edilen düzeyde yerine getirememektedir. Örneğin, dondurma iyi bir m.übadele
aracı olamaz. Çünkü dışarda taşındığı zaman dayanıksızdır. Buzdolabına konduğu zamanda taşınma özelliğini kaybetmektedir. Oysa darpanede basıl~ış
madeni paralar, iyi bir para olabilme özelliğini taşımaktadır. Çünkü, bu paralar, dayanıklı ve taşınabilme özelliklerinin yanında bunların tanı~masi kolay
ve sahtelerinin yapılması da zordur.
Paranın değişim fonksiyonunu esas alan para tanımında, bir ülkenin pa-

ra arzı veya para stoku, sadece genel olarak ödeme aracı olarak kabul edilen
şeylerin toplamından ibarettir. Uygar ülkelerin çoğunda, bu tanım içine, madeni ufaklık paralar ile resmi para olan kağıt para girmektedir. Gelişmiş bir
ticari bankacılık sistemine sahip olan .ülkelerde, çeke tabi vadesiz mevduatta
bu tanım içinde yer almaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri gibi bir
ekonomide, para stoku, esas itibariyle efektif para ile bankalardaki vadesiz
mevduat Loplamından oluşmaktadır.
2. Chicago Yaklaşımı: Bu yaklaşım, Chicago Üniversitesinden M ilton
Friecl~an ve diğer paracı iktisatçılarla birlikte ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım,
sadece efektif ve vadesiz mevduatı iç~recek bir tarzda değil, fakat tasarruf hesapları gibi ticari bankalarda faiz geliri sağlayan vadeli mevduatı da kapsayacak biçimde bir para tanımını benimsemektedir. Bu tanımın, geleneksel yaklaşımla çatıştığı açıkça görülmektedir. Çünkü, ticari bankalardaki vadeli me_vduat, doğrudan doğruya harcananıadığından, değişim aracı olma fonksiyonunu
yitirmektedir. Örneğin, bankada bir milyon lira kadar vadeli mevduatı . olan
bir kimsenin bununla bir araba satın almak istediğini düşünelim. Bu kişi, önce bu hesabı vadesiz mevduata veya nakde çevirmek zorundadır. Aksi taktir-

'

.

de, vadeli mevduatını arabayı satın almak için kullanamaz.
Acaba, Chicıigo Yaklaşımında, neden, bankadaki vadeli mevduat para
tanımı kavramı içinde düşünülmektedir, ya da Ch!cago Yaklaşımı, hangi kıs24

kriterden bahsedilebilir. İlk olatasla ra dayanmaktadır. Bura da esas olarak iki
·tanımladıkları para kavramı
rak, Chic ago'l u iktisatçılar, milli gelir ile kendi
buldular. Bu iktisatçıların önerdiği paarasında olduk ça tatmi n edici bir sonuç
ça doğruya yakın bir biçimra arzındaki değiş~eler, milli gelir üzerinde, ~lduk
iktisatçıların benimsediği Chide tahm in edilebilen sonuçlar verdiğinden, bu
ndan ampi rik kriter i karşıla
cago tanımı, para teorisini iyi bir yere koyma açısı
k, bu yaklaşım, · birbirini tam
maya en yakın bir tanım olmuştur. İkinci olara
dayanmaktadır. Şöyle ki, vadeli
olara k ikam e eden malların tanımlanmasına
çok yakın bir ikamesi olara k
mevd uat, efekt if paran m ve vadesiz mevduatın
an bireye bank ada para tutagörül mekt edir. Çünkü, vadeli mevduat, bir taraft
n ve mali~etsiz olara k vadesiz
rak faiz almasına, aynı zama nda bu~un heme
kolaylık sağlamaktadır.
mevd uata veya efektife çevrilmesi biçiminde bir
1950'li yılların sonla3. Gurfey ve S,haw Yaklaşımı: Bu yaklaşım, adını,
tarafmdan yazılan bir sürü maka le
rında John G.Gu rley ile Edwa rd S.Shaw
ve vadesiz mevduatın, aileleve bir kitap tan almaktadır. Bu yaklaşımda, para
sadece ikisini oluşturduğu
rin finansal kurum larda olan pek çok alacağmda
alard aki vadeli mevduat, tabelirtilmekte; nakit, vadesiz mevduat, ticari bank
kurumları, hisse senet leri,
sarru f bankalarındaki mevduat, tasar ruf ve kredi
aktifler arasında yakın bir ikakredi birlikleri hisse senedi, v.s. gibi altern atif
bunların hepsinin halk tarafın
me ilişkisinin mevcut olduğu vurgulanmakta ve
üldüğü ifade edilmektedir.
dan altern atif likit biriktirme ar.acı olarak düşün
şımmın, Chicago Yaklaşımı
Amaçları bakımından Gurley ve Shaw Yakla

her iki yaklaşımda ela, ödem e
na benz er olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü,
ın yakm ikam eleri olan aktiflerin
aracı olara k para ile ödein e aracı olan par.an
Ne var ki, analiz ;çısmdan bu·
ne ölçüd e para sayılacakları araştırılmaktadır.
r. Ödem e aracınm .yakın ikaiki yaklaşım arasında farklılıklar göze batmaktadı
mevduatm göz önün e alındığı
mesi olara k sadec e ticari bankalardaki vadeli
Shaw Yaklaşımıı her türlü fiChica go Yaklaşımının aksine olara k Gurley ve
tarzda para arzı tanımını geniş 
nansa l aracıların mevduatlarını kapsayacak bir
letme ktedi r.
y, para arzının, nakit, vaBu ikam e ilişkisini aydınlatmak amacıyla, Gurle
mının tartılması biçiminde tadesiz mevd uat ile bunların ikamelerinin topla
la olan ikam e derecesinımlanmasını önerm ekted ir. Şöyle ki, her aktife paray
Bu tanıma göre, birim ağırlık
ne bağlı olara k bir ağırlık puanı verilmektedir.
ikam elerin e verilmektekatsayısı, nakit ve vadesiz mevduat ile bunların tam
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dir. Nakit ve vade.siz mevduatla tamame n ilgisiz olan aktifler e ise,
sıfır ağırlık
katsayı uygulanmaktadır. Böylece, nakit ile vadesiz mevduatı tam olarak
ikame edemeyen aktiflery ise durumlarına göre sıfır ile bir · arasında kalan
ağırlık
katsayılar uygulanmaktadır.

Ne var ki, bu ağırlıklı katsayılar toplamı, para teorisin i ve. politika
sını
test etmek . amacıyla kullanılmamıştır. Başka bir deyişle, Gurley ve
Shaw yaklaşımını operasyonel olarak kullanma teşebbüsü yapılma
mıştır.
4. Merkez Bankası Yaklaşımı: Para · politikasinın yürütül mesind
en sorumlu olan kişiler olan merkez bankası yetkilileri tarafından kabul
edilen yaklaşım, para arzını, krediyle eş anlamlı saymak suretiyl e para arzı konusu
nda
en geniş sayılabilecek bir tanımı benims emekte dir. Burada , kastedi
len kredi,
vadesiz mevduata neden olan ticari bankala r tarafından açılan kredi
olmayıp,
her türlü kaynaktan açılan krediyi kapsamaktadır. Para arzı konusu
ndaki en
geniş kapsamlı olan bu tanım, ekonomiyi düzenle mede ana para politika
sı değişkeninin "toplam kredi bulunabilirliği" olduğu yolunda ki merkez
bankaları
nın tarihi görüşünü yansıtmaktadır. Bundan dolayı, para arzı, çok genel
hatlarıyla toplam kredi biçiminde tanımlanmadıkça, para politikası terimi,
yanlış
bir adlandırma durumu nu yansıtacaktır. Çünkü, merkez bankasının
aslında izlemekte olduğu şey, kredinin bulunahirliği politikasıdır.
13. Para

Arzının

Belirlenmesi:

Para teorisinin çok önemli bir parçasını oluşturmakla birlikte para
arzı
nın belirlenmesi konusu nda son zamanl ara gelinceye kadar ciddi
bir çalışma
nın yapılmamış olduğu görülm ektedir . Para talebi konusu nda
yoğun çalışma
lar yapıldığı halele, Keynes başta olmak üzere, parasal konula rla ilgilene
n çoğu teorisyenler, merkez bankasının para arzının kontrol ünde tam
bir yetkiye
sahip olduğunu varsayarak ekzojen bir para mikçarı ile teoriler i geliştir
mişler
dir. İktisatçılar para arzının belirlenmesini veri olarak, sadece para
arzındaki
değişmenin ekonom ide ortaya çıka~dığı değişmelerle ilgilenm
işler~ir.
Ancak, bugün Merkez bankasının doğrudan doğruya para arzı üzerind1
:1
tam bir kontrole sahip olmadığı bilinme ktedir. Çünkü, para arzının
belirlen mesinde, merkez bankasının yanında ticari bankaların ve halkın portföy
leriyle
ilgili olarak tercihleri ve kararları da etkili olmaktadır. Bu nedenle
, para arzı,
tamame n ekzojen bir değişken olmayıp, merkez bankasının, ticari
bankaların
26 .

ve genel olarak halkın tercih ve kararları altında belirlendiğinden
zojen, kısmen de endojen .bir değişken karakterindedir 6•

kısmen

ek-

Bilindiği

gibi, merkez bankası, para bazı ya da güçlü para denilen değiş
keni belirlemektedir. Para bazı, merkez bankasının arz ettiği efektif para ile
banka karşılıklarından oluşmaktadır. Para bazı, kullanımları cinsinden (yani
banka karşılıkları ile efektif para) tanımlanabildiği gibi, kaynakları (merkez
bankası kredisi, altın ve döviz stoku ve hazineye ait hesaplar) itibariyle de tanımlanabilmektedir.

Ticaret

bankalarının

para

arzını

etkilemeleri kendileri için en uygun
olan karşılık mevduat oranına ilişkin kararlarını verirken söz konusu olmaktadır. Çünkü, kredilerin ve diğer aktiflerinin hacmi ile tutacağı karşılık fazlaları
nı belirlerken para arzı üzerinde önemli tesirler meydana getirmektedir.
Aynı şekilde

zanç

sağlayacak

Durumu

halk .da portföylerinin bileşimini kendilerine en fazla kabir tarzda düzenlerken para arzı üzerinde etkili olmaktadır.

şu

sembollerle de

M = C+D
B = C+R

açıklayabiliriz.

' (1)
(2)

Denklem (1), para arzının efektif ve mevduatlardan meydana geldiğini,
(2) numaralı denklem ise, para bazının bankaların karşılıklarından ve halkın
elinde tuttuğu nakit paradan oluştuğunu ifade etmektedir.
kararlarına

göre varlığının bir kısmını nakit (C) olarak, bir
(D) biçiminde tutuğunda, halkın nakit/mevduat
orarıı (C) şöyle olacaktır: C =
(3). Aynı şekilde ticari bankalar da karşılık
ları ile mevduatları arasında tercihlerini yansıtan karşılık/mevduat oranını (r)
belirleyeceklerdir: r=
(4).
Halk, rotföy
da banka

kısmını

mevduatı

fr

t

Şimdi

bu

eşitliklerde

gerekli düzenlemeleri yaparsak;

(3) nolu denklemi C = c.D,
(4) nolu denklemi R = r.D biçiminde ifade edebiliriz.
(2) nolu denklemde. yerine koyarsak.
6 Fred R Glahe, Macroeconomics: Theory and Poliry, Marcourt Barace Jovanovich, ine, New
York, 1977s. 155..
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B = c.D + r.D....., B = D (c+r)
veya

-1.. ). B ifadesi elde edilir.
c+r
. Bu son denklemi (1) nolu denklemde yerine koyarsak,
D = (

M=c.D+D
·1_ ) B + (_l_ ) B
M = c (c+r
c+r
·

M = c(-C- ) B + (-1-)B
c+r
c+r
M = c (-1±.ç_) . B biçimindeki
c+r
para arzını belirleyen denklemi elde ederiz. Son denklemdeki parantez içi,
halkın ve bankaların tercihlerini yansıtan para bazı çarpanı ( m) olarak ifade
etmekteyiz. Öyleyse,
M = m.B olarak para arzını belirleyen denklemi yazabilir.
M = m.B biçimindeki para arzını belirleyen denklemde, para arzı bir taraftan para bazına, bir taraftan da para bazı çarpanına bağlı olarak değişecek
tir.
Özetlersek, para bazının değ~ri sabit iken, halkın nakit tercihi ile ticaret
bankalarının karşılık tercihi ne kadar artarsa, para arzı ·o ölçüde daralacaktır.
Aksine yine, para bazı sabit iken, söz konusu oranlar azaldığında, para arzı o
ölçüde genişleyecektir. Para bazındaki değişmelerle, para arzındaki değişme
lerin aynı yönde olacağı da açıkça görülmektedir. Para bazındaki artış, bir katsayıyla (para bazı çarpanı) çarpılarak arttığı içi~ para bazına "güçlü para" da
denilmektedir.

Dolayısıyla, para arzını belirleyen iki temel faktör vardır. Bunlardan birincisi, merkez bankasının kontrolünde bulunan para bazı, ikincisi de, halkın
nakit tercihi ile ticaret bankalarının karşılık tercihini belirten para bazı çarpanıdır.

Konuyu bir örnekle de açıklayabiliriz. Halkın nakit tercihinin 0.35, bankaların karşılık tercihlerinin ise, 0.16 oranında olduğu bir durumda, para bazındaki 100 birimlik artışın para arzında meydana getireceği artışı hesaplayalım .
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Verile nler:

c = 0.35
r

= 0.16

m =?

l+c

m=---

c+r

para bazı çarpanında verilen değerleri yerine koyarsak,
m -

1 + 0.35

1.35

= - - - = 2,64.

0.35 +0.16

0.51

para arzında 2,64
Bu durum da, para bazındaki bir biriml ik artış, toplam
puanlık bir genişlemeye yol açacaktır.

1.4. Para

Arzının

Kontrolii:

i sonuç lar meyda Bugün para arzındaki değişmelerin ekono mide öneml
arzındaki depara
inde,
na getirdiği 'kabul edilm ektedi r. Klasik iktisat sistem
reel değişkenlerde herhan gi bir
ğişmeler sadec e parasa l değişkenleri etkileyip
olduğundan bahse dilme kdeğişme meyda na getiı:mediğini yani paranın "nötr"
ekono minin eksik .istihteydi: Oysa, Keynezyen iktisat sistem inde özellikle
, reel gelir gibi redam koşullarında bulunduğunda, paranın, istihda m, üretim
mide reel sonuç lar yarael değişkenleri de etkileyebileceği, yani paranın ekono
ileri para arzındaki değişmele
tacağı da kabul edilm ektedi r. Keyne s'in izleyic
rler. Ancak Keyne s'in
r.in fazla öneml i olmadığını zaman zaman belirtm ektedi
olması, para arzı değiş
öneml i eserle rinde "~ara" kavramını sık sık kullanmış
benimsemiş olduğu- ·
meler inin öneml i sonuç lar doğuracağını, ünlü iktisatçının
nu göster mekte dir . .
Mone tanst (Para. Diğer tarafta n Milton Friedman'ın önderliğini yaptığı
değişmelerin çok öneml i
cı) olarak adlandırılan iktisatçılar ise, para arzındaki
ekono mide tüm istikra rolduğunu sık sık vurgulamaktadırlar. Bunla ra göre,
Öyle ki, öneml i bir resessızlıkların temel inde parasa l faktör ler yatmaktadır.
dan kaynaklandığı gibi,
yon, ekono midek i para arzını~ mutla k bir daralmasın
arzındaki hızlı ve düenflas yonist fiyat artışlarının en öneml i neden ide para
, istihda m ve fiyatlar gezensiz artışl~dır. Yine, Kari Brunn er'e göre~ üretim
arzındaki değişnielernel düzey indeki değişmelerin en öneml i kaynağı para
29

ekonomideki değişmelerin çok önemli bir kısmı para
arzı değişmelerinden kaynaklanmakta, yani parasal faktörler, hakim bir karakter taşımaktadırlar.
Bazı önemsiz sayılabilecek fark.lada hemen hemen tüm iktisat okulları

dir7.

Başka

bir

deyiŞle,

para arzındaki değişmelerin, özellikle ekonomik istikrarın sağlanması açısın
dan büyük bir önem taşıdığını vurgulamaktadırlar. Öyleyse, para arızın kontrolü ekonomik istikrar bakımından son derece önemli olmaktadır.
Para arzı, miktarı merkez bankası tarafından belirlenen ekzojen bir değişken olsaydı, para arzının kontrolü sorunu o kadar önemli olmayacaktı.
Çünkü, bu durumda, merkez bankası konjonktürün durumuna göre para arzı
miktarını istediği gibi doğrudan doğruya belirleyebilecek ve para arzını geniş
ölçüde kontrolü altında tutacaktı. Ne var ki, para arzını, merke"z bankası dışın
da etkileyen faktörlerde söz konusu olmakta ve bu nedenle para arzı üzerinde mutlak bir kontrolü

sağlamak

son derece güç

olmaktadır.

Bilindiği gibi, herhangi bir andaki para arzı, merkez bankası, ticari bankalar ve halkın portföylerinin bileşimleriyle ilgili olarak almış oldukları kararların sonucunu yansıtmaktadır. Merkez Bankası, açık piya~a işlemleri, reeskont oranındaki değişmeler ve aynı zamanda zorunlu karşılık oranlarını tespit
etmek suretiyle, para arzının önemli bir parçasını oluşturan para bazını etkileyebilmektedir. Ticari bankalar da, rezerv fazlası ile kasa parasını muhafaza etmekte ve hangi düzeyde bir serbest rezervi hedef alacaklarını ortaya koymaktadırlar. Ayrıca, genel olarak halk da, parasal servetin nakit, mevduat ve diğer finansal aktifler arasında nasıl bölüştüreceği konusunda bir tercihte bulunmaktadır8. İşte, para arzının belirlenmesi ve bir ölçüde de kontrolü, Merkez
· Bankasının, ticari bankaların ve halkın söz konusu portföyleriyle ilgili olarak
yaptıkları

tercihlere

bağlı bulunmaktadır.

Para otoritelerinin politika uygulamaları, esas olarak para bazında özetlenmiştir. Para bazındaki artış, para arzındaki artışla ilgili olarak para otoritesinin dinamik etkisini ifade etmektedir. Para otoritesinin ne ölçüde

7 Kari Burunn.e r, "lbe Role of Monetaıy Policy",

(İç) Dimensions of Macroeconomics: A Book

of Readings, (edit.) S.Mittra, Randan House, New York, 1971. s. 259. (Makalenin ilk basımı
için. bkz. Federal

Reseıve

Bank of St. Louis Review, July 1968, pp. 9-24).

8 David 1. Fand and J.E. Tower, "An,Analysis of the Money Supply process in Canada".
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iği yeteneğe
para arzını kontro l edebileceği, para bazını belirlemede gösterd
arın davranışının
ve para bazı çarpanında etkisini göster en halkın ve bankal
aktadır 9 • O halnet etkisini tahmin etmed eki isabet derecesine bağlı bulunm
ki artışı konde, para yöntem inden sorum lu bulunan otoriteler, para arzında
ve o dönem e ait
trol etmek için, arzula nan düzeyde para arzını belirleyecek
bir biçimde
para bazı çarpanını tahmin edecek ve böylece para bazını uygun
taraftan Merkez Bandüzenleyecektirıo. Deme k ki, para arzının kontrolü, bir
n, para bazı çarpakasının para bazını belirle medek i yeteneğine, diğer tarafta
aktadır.
bulunm
nını tahmin ' etmed e gösterdiği isabetin derecesine bağlı

gelecek için arBir örnekl e konuyu daha da açıklığa kavuşturabiliriz. Örneğin,
nın tahmin edilen
zulana n para arzı düzeyi 180 milyar TL., para bazı çarpanı
tutabilmek amacıy
değeri de 2,5 ise, o zaman arzula nan düzeyde para arzını
cektir.
la, para bazının (180:2,5 =72) milyar TL. düzeyinde olması gereke

II. PARA BAZI KAVRAMI
11.1. Para Bazının Tanımı ve Önemi:

na getirPara bazı, toplam para arzının çok önemli bir kısmını meyda
paranakit
tuttuğu
elinde
mekte dir. Para bazı, bankaların rezervleri ile halkın
nı değiştirme açı
lardan oluşmakta ve ihraç koşullarını ve piyasadaki miktarı
aktadır 11 . Merke z
sından nihai olarak hüküm etlerin kontrolü altında bulunm
zaman, para
Bankası aktif kazanıp bunları pasif yaratm ak suretiyle ödediği
bazı kavrapara
olarak
bazı yaratılmış olmaktadırıı. Parasa l etkinin bir ölçüsü
bankasının parasal
mı, iki nedenl e Önem taşımaktadır. Birinci olarak, merke z
üzerindeki etkis i
uygulamaları ile bunların gelir, üretim, istihdam ve fiyatlar
olarakta, para arzı,
arasında çok öneml i bir bağı oluşturm asıdır. İkinci
(iç.) Moneta ry Econonıics: ReaJerry L.Jordan, "Elemenıs of Money Sıock Determinaıion"
n, McGraw-Hill Book Coın
dings on Current İssues, (ediı.) W.E. Gibson and G.G. Kaufma
Federal Reserve Bank of St.
pany, New York, 1971, s. 261. (Makalenin ilk pasımı için bkz.
10-19).
Louis Review, Vol. 51, Ocıaber, 1969, pp.
Journal of Finance, Vol. 25, September,
lO Lionel Kalish 111, "A Study Money Stock Control",
1970, s. 761.
11
of Money, 1875-1960, NatiPhillip Cagan, Deternıinants and Effects of Changes in the Stock
onal Bureau of Economic Research, New York, 1967, s. 45.
12 R
-Hill Book Conıpany,
udiger Dombu sch and Sıanley Eisher, Macroecononıics, McGraw
248.
s.
1978,
New York,
9
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toplam kredi gibi diğer parasal büyüklüklere kıyasla para otoritesi, para bazı
üzerinde daha fazla bir kontrole sahip bulunmasıdır 13 • Para bazındaki değiŞ
melerde, Merkez bankasının uygulamaları hakim durumda bulunduğundan,
para bazı, merkez bankasının para arzı üzerindeki net etkisinin bir ölçüsü olarak ta yararlı bulunmaktadırı 4 . Diğer taraftan, merkez bankasının aktiflerindeki değiŞmeler, vadesiz mevduat hacminde çok daha fazla değişmelere neden olduğundan, para bazı, "güçlü para" olarak ta adlandırılmaktadır .
Para bazını hem kullanımı açısından ve hem de kaynakları bakımından
tanımlayabiliriz. Para bazının kullanımı, ticari bankaların rezervleri ile halkın
elindeki nakitlerden oluşmaktadır. Buna karşılık, para bazının kaynakları ise,
merkez bankasının altın ve döviz mevcutları ile bu bankanın toplam kredilerinden oluşmaktadırıs. Para bazının kullanımı ile kaynaklarının birbirine eşit
olacağı açıktır . Para bazının kullanımı, para bazı talebini 'oluşturur).<en, para
bazının kaynakları da para bazı arzını oluşturmaktadır. Bilindiği gibi, para bazı arzı, doğrudan doğruya merkez bankası tarafından ekzojen bir biçimde belirlenirken, para bazı talebini, halkın nakit tercihi ile ticari bankaların' rezerv
tercihi etkilemektedir.
Para otoritelerinin sağladığı para bazı, ticari bankaların zorunlu rezerv
gereksinimlerini ve arzulanan rezerv fazlasını sağladıkları bir havuz olarak düşün ülm ek tedir. Aynı zamanda, halk da bu havuzdan nakit biçimde bir kaynak
sağlamaktadır. Bu nedenle, para otoritesinin sağladığı bu sınırlı miktardaki
6
para bazının kullanımı için, bankalar ile hak birbirleriyle yarışmaktadırlar ı •
Phillip Cagan'ın Amerika Birleşik Devletleri için yapmış olduğu araştır
mada, uzunca bir dönem ele alındığında para arzındaki değişmelerin onda dokuzunun para bazındaki değişmelerden kaynaklandığını ortaya koymaktadırı7. Ayrıca Kari Brunner'de, para bazının, para arzındaki değişmeleri
13 Dudley W.Jolınson , Macroeconomics: Money, Prices and Inco~ıe, John Wiley and Sons,
ine., Ncw York, 1976, s. 93.
4
1 Albert E. Burger and Robert H.Rasche, "Revision of the Monetary Base" Fedekal Resen·e
Bank of St. Louis Re,·iew, July, 1977, p. 13.
ıs Haluk F.Gürsel, Türkiye için Para Bazı Analizi Ye Parasal Denetim Model Denemesi, Mali-

ye Bakanlığı Tektik Kurulu Yayını, 1977, s.12.
ı6 A.James Meigs, Money Matters: Economics, Markets, Politics, Harper and Row, Publishers, New York, 19n, s. 161.
ı 1 Phillip Cagan, a.g.e. s. 18-21.
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Kamu kesimine açılan merkez bankası kredileri, genel olarak ifade etmek gerekirse, hüküqıetin borçlanma ihtiy?çlarını ortaya koymaktadır. Pek
çok az gelişmiş ülkede, maliye bakanının merkez bankası kaynaklarından
para bazının çok önemli bir kaynağını oluşturmaktadır. Bu nedenle, söz konusu ülkeler açısından para otoritesi kavramının, açık finansman-

borçlanması

la ilgili kararları da kapsayacak bir tarzda genişletilmesinde fayda vardır. Aynı zamanda, devlet borcu özel ellerde tutulduğunda ise, açık piyasa işlemleri,
kamu kesimine açılan merkez bankası kredileri aracılığıyla, para bazını etkilemektedir21.
Soruna ülkemiz açısından baktığımızda da aynı olgunun geçerli olduğu
gözlemlenmektedir. Gerçekten Türkiye'de kamu harcamalarının ve bundan
dolayı da kam u kesimi açıklarının büyümesi, merkez bankası kredilerinin yarı

dan fazlasının bu sektöre gitmesine neden olmuştur. Dolayısıyla, ülkemizde,
kamu kesimi açıklarının büyümesi, para bazının önemli kaynaklarından birisini oluşturmuştur. Özellikle, 1971-1980 döneminde, para bazını belirleyen unsur olarak, Türkiye'de kamu kesimine açılan kredilerin ağırlığı oldukça artmış bulunmaktadır 22 .

Para bazının bir diğer kaynağı olan merkez bankasının net dış aktifleri,
ödemeler bilançosundaki gelişmeleri yansıtmaktadır. Başka bir deyişle, para
bazının bu kaynağı, ithalat ve ihracat pazarlarında ortaya çıkan değişmeleri

ve uluslararası sermaye hareketlerini' ifade etmektedir. Özellikle, sabit döviz
kuru sistemlerinde, net dış aktiflerde meydana gelen değişmeler, uygulanmakta olan para politikasında önemli sapmalara neden olabilmektedir. Bu nedenle, para bazının, bu dış kaynağının tam olarak merkez bankasının kontrolü al~
tında olmadığı ileri sürülebil ir. Ancak, para bazının diğer kaynaklarında ge-

rekli ayarlaınalac yapılm ak suretiyle bu olumsuzluk bir ölçüde de olsa giderilebilmektedir.
Merkez Bankasının bankalar kesimine açtığı krediler ya da bankaların
merkez bankasından sağl adıkları rezervler de, para bazının bir başka kaynağı
nı oluşturmaktadır. Para bazının bu kaynağı, bazen doğrudan doğruya merkez bankası tarafından kontrol edilmekte bazında başta açık piyasa işlemleri
ve reeskont oran l arı . olmak üzere dolaylı bir biçimde kontrol edilmektedir.
2ı Warren L. Coats and D.R. Khatkhata, a.g.c, s. 17.
22 Emre Göncnsay, Türkiye'de Enflasyon,
Para Politikası ve Politika (1933-1980), İstanbul,
1981. s. 63.
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ÖzeHikle para ve sermaye piyasalarının yeterince kurulamadığı gelişmekte
olan ülkelerde, merkez bankasının doğrudan kontrolları ile reeskont oranları,
bankalar kesimine açılan kredileri etkilemekte tesirli olmaktadır.
113.• Para Bazının Kullanımı:

Para bazının kullanımı, aslında para bazına yönelik talepleri ifade etmektedir. Para bazı talebi, ticari bankaların rezerve talepleri ile genel olarak
halkın nakit para talebi toplamından meydana gelm~ktedir.
Ticari bankaların para bazı talebi, rezerv fazlaları ile net bankalar arası
mevduat için yapılan talepten oluşmaktadır . Bir bankanın rezerve fazlası talebi, genel olarak, toplam mevduatların hacmi, kısa dönemli ödünç fon almanın maliyeti ve merkez bankası reeskont oranı ve mevduata ödenen faiz oranlarıyla doğru orantılı; kısa dönemli varlıkların getiri. oranı ile negatif olarak
orantı bulunmaktadır . Ayrıca, net bankalar arası mevduatlar, ekonomik faaliyetlerle aynı yönde değişirken, kısa . vadeli faiz oranlarıyla ters yönde değiş
mektedir23.
1

Halkın baz para talebi, doğrudan doğruya nakit paraya olan talepten
oluşmakta dır. Tüketicil ~ rin ve işletmelerin nakit para talepleri, ekonomik faaliyet düzeyi, servet ve sahip olunan varlıkların fiyatı ile doğru yönde bir ilişki
de bulunmaktadır. Buna l;<arşılık, kısa vadeli faiz oranları ile vadeli ve vadesiz
mevduata ödenen faiz oranlarıyla, para bazı talebi arasında ters yönlü bir iliş
ki mevcut bulunmaktadır. Ayrıca halkın para bazı talebinde, bankacılığın ve
kredi kartı kullanımının ne ölçüde gelişip gelişmediği, ücret ve · maaşların ne
ölçüde çek kullanılarak ödendiği de etkili olmaktadır. Bunun dışında, genel
olarak ekonomide hüküm süren ekonomik ve siyasal isti krarsızlıklarda para
bazı talebini şu ya da bu yönde önemli çapta etkileyebilmektedir.

23 Suat Öksüz (çev.), Para Teori ve Politikası, Eskişehir, 1983, s.9.
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