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Abstract
The relationship between inflation and money supply, which is a broad research topic in
economics literature both theoretically and empirically, is aimed to be examined. The
relationship between money supply and prices has created a debatable argument basis for a
long time among the different schools of economics (especially between Keynesian and
Monetarist approaches). Keynesian economists acknowledge that money supply is an
important factor affecting the price level, but argue that the change in money supply can not
be accepted as the only reason for price changes. They emphasize the importance of structural
factors on price changes and argue that money supply alone can not be an effective tool to
control price changes. Monetarist approach, on the other hand, acknowledges that the constant
expansion of money supply is the only reason for inflation. In this study, based on the
monetarist approach, the causality relationship among money supply, prices, and wages is
examined by using the recent data from Turkey from 1988 to 2016.
The results of the tests with the Turkish data support that structural approach which suggests
that the relationship between money supply and prices is working two ways from money
supply to prices and from prices to money supply. On the other hand, the result of the
causality relation between prices and wages suggest a one way relationship from prices to
wages. This last finding implies that demand factors are effective in the inflationary process in
Turkey and supply-side factors, especially cost factors on inflation are very weak
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Para Arzı ve Enflasyon İlişkisine Monetarist Yaklaşım: Türkiye
Örneği (1988-2016)

Özet
Bu çalışmada, iktisat literatüründe gerek teorik, gerekse ampirik düzeyde geniş bir araştırma
konusu olan enflasyon-para arzı ilişkisi incelenmektedir. Para ve fiyatlar arasındaki ilişki
iktisat okulları (özellikle Keynesyen ve Monetarist yaklaşımlar) arasında uzun yıllar süren
tartışmaya konu olmuştur. Keynesyen iktisatçılar paranın önemli olduğunu kabul etmekle
birlikte fiyatlardaki değişmenin tek nedeni olarak kabul edilemeyeceğini öne sürerler. Aksine
yapısal faktörlerin önemine dikkat çekerek fiyat değişmelerini kontrol etmede para arzının tek
başına etkin bir araç olamayacağını savunurlar. Buna karşılık monetarist yaklaşım, para
arzındaki sürekli genişlemenin enflasyonun tek nedeni olduğunu kabul eder. Çalışmada
monetarist yaklaşım temel alınarak para, fiyatlar ve ücretler arasındaki nedensellik ilişkisi
Türkiye uygulamasından elde edilen son döneme ilişkin veriler (1988-2016) aracılığı ile
incelenmektedir.
Elde edilen sonuçlar para ve fiyatlar arasındaki nedensellik ilişkisinin paradan fiyatlara doğru
olduğunu ve bu değişkenler arasında bir geri etkileşim (feed-back) ilişkisinin söz konusu
olmadığını öne süren monetarist yaklaşımı doğrulamamakta, ilişkinin çift yönlü olduğunu öne
süren yapısalcı yaklaşımı doğrular sonuçlar elde edilmektedir. Öte yandan ücretler ve fiyatlar
arasındaki nedensellik ilişkisinin fiyatlardan ücretlere doğru çalıştığı şeklinde elde edilen
sonuç Türkiye’deki enflasyonist süreçte talep faktörlerinin etkin olduğunu, arz yönlü
faktörlerin, özellikle maliyet unsurlarının baskın olmadığını ortaya koymaktadır.
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