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Son günlerde para politikasının oluşturulması için merkez bankalarının bağımsızlığını arttırma 

konusuna büyük bir ilgi var. Bu amaçla, Şili ve Yeni Zelanda 1989’da yürürlüğe girecek yeni bir 

yasa kabul etti. Benzer amaçlarla Latin Amerika ve Doğu Avrupa’daki diğer birçok ülke de 

spesifik tasarılar üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca sanayileşmiş pek çok ülkede de merkez bankasının 

özerkliğinin arttırılması konusunda bazı müzakereler yapılmaktadır. Özellikle Avrupa Para 

Sistemi’nin üyesi olan bazı ülkelerin görüşleri doğrultusunda şekillenen Avrupa Para Birliği’ne 

doğru yönelişler, bağımsız ulusal merkez bankalarından daha önce ülkeler üstü bağımsız bir 

merkez bankacılığı sistemine bağlı olan gereksinimi ortaya çıkarmıştır. 

     

Bütün bu gelişmeler doğal olarak merkez bankaları ile hükümetler arasında istenilen ilişki 

hakkında önemli tartışmaları ortaya çıkarmıştır (Ayrıca, bkz. ‘The Role of Central Banks’, Richard 

Erb, Finance & Development, December 1989). Son birkaç yılda bağımsız merkez bankalarının 

fiyat istikrarını sağlamaya yardımcı olabileceğini ileri süren; yoğun olarak kavramsal ve daha az 

düzeyde de, ampirik konularda giderek büyüyen hacimdeki bir literatür gözlemlenmektedir. Ancak 

bu görüş evrensel olmaktan uzaktır. Ayrıca uygulamada böyle bir bağımsızlığı oluşturmayı 

amaçlayan konularla yeteri kadar ilgilenilmemiştir. Bu makale Şili, Fransa, Almanya, Japonya, Yeni 

Zelanda, Hollanda, İsviçre, İngiltere ve ABD’deki düzenlemelerin daha ayrıntılı incelemesi 

temelinde bu konuları tartışmaktadır.  

 

I. Bağımsızlık İddiası: 
 
Merkez bankasının bağımsızlığının kanıtı şudur: politika oluşturulması uzun dönemli bir bakış 

açısı yakalamaya muktedir olabilen ve politik davranmayan bürokratların ellerindeyse, para 

politikasının kredibilitesi ve dolayısıyla da bu politikanın minimum reel ekonomik maliyetle uzun 

dönem fiyat istikrarını sağlama ve sürdürmedeki gücü artırılabilecektir. Bu görüşe ilişkin 

kavramsal temel, para politikasında ‘zaman tutarsızlığı’ sorunu açısından daha yeni formüle 

edilmiştir. Seçilmiş karar alıcıların hem enflasyon, hem de istihdam ya da üretim hedefleri varsa, 

bu kişilerin vaatlerinden vazgeçerek eskiden açıklanan enflasyonsuz para politikası üzerinden kısa 
                                                 
* Marta Castello-Branco and Mark Swisburne, ‘Central Bank Independence’, Finance & Development, March-1992, 
Vol:29, No:1, pp.19-21.  
** Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, İzmir.  
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dönemli menfaatler sağlama peşinde koşabilecekleri açıkça görülebilir. Eğer karar alıcıların para 

politikasını gevşetme niyeti gelir dağılımı ya da kamu gelirleri konularıyla ilgiliyse, yine benzer 

problemler ortaya çıkmaktadır. Karar alıcılar enflasyonsuz politikayı gerçekleştirme yönünde 

inandırıcı ve bağlayıcı bir taahhütte bulunamazlarsa, bu kişilerin kamuoyunun karar alıcıların 

sadece fiyat istikrarı hedefleri olduğu duruma inandıkları durum ile karşılaştırıldığında, göreceli 

olarak yavaş yavaş düşen bir enflasyon beklentileriyle beraber nominal faiz oranları daha da 

yükselecektir.  

 

Zaman uyumsuzluğu sorununa ilişkin çözümler, karar alıcıların istikrarlı ve enflasyonsuz bir para 

politikasına bağlı kalacakları taahhüdüne kamuoyunu ikna etmeye yönelik ölçümlerle ilgilidir. Bazı 

iktisatçılar tarafından savunulan bir alternatif, para politikası için sabit kural yönteminin 

yasallaştırılmasını öngörmektedir. Tarihsel olarak, altın standardı sabit para kuralının oluşmasını 

sağlamıştır. Diğer bazı iktisatçılar ise, sabit kuralın istenmeyen bir şey olduğunu iddia 

etmektedirler. Çünkü bu iktisatçılara göre esnek para politikası, para talebinde meydana gelen 

değişmelere karşı koymak veya üretim şokları gibi beklenilmedik aksaklıkları ortadan kaldırmak 

için gereklidir.  

 

Ancak tamamen bağlayıcı nitelikteki parasal kurallar ile sıkı politikası tedbirleri arasında 

alabildiğine geniş bir alan söz konusudur. Parasal karar alıcılar, ihtiyat için kendi faaliyet alanlarını 

bir dereceye kadar sınırlayan düzenlemeler yapmayı sık sık tercih etmektedirler. Bahsedilen bu 

geniş alandaki düzenlemeler, parasal hedeflerin ilan edilmesini veya dışsal bir sınırlama olarak 

döviz kurlarının kuvvetli bir paraya bağlanmasını içermektedir. Ancak bu gibi düzenlemeler 

tamamen bağlayıcı bir nitelik taşımadığından kredibilite problemini tam olarak çözmez. Sabit 

döviz kuru rejimine göre, örneğin, seçilmiş sabit kurun kredibilitesi önemli olmakta ve dolayısıyla 

da esnek kur sisteminde ortaya çıkan aynı politika konuları, özellikle talep yönlü politikaların 

durumu, önem kazanmaktadır.  

 

Yukarıdaki düzenlemeler bir yandan para politikasını daha şeffaf yaparak bu politikanın 

kredibilitesini artırırken; diğer taraftan da, bazı para politikası tedbirlerine imkan sağlamaktadır. 

Para politikasının performansını kontrol etmek ve değerlendirmek genelde zor olabileceğinden, 

daha şeffaf bir para politikasının uygulanması potansiyel açıdan önem kazanmaktadır. Temel 

parasal ilişkilerin politika değişiklikleri ile nihai sonuç arasında uzun süreli ve değişken olan 

gecikmeleri içerme eğilimi söz konusudur. Bu nedenle, karar alıcıların nihai hedeflerindeki 

değişmeleri ya da diğer faktörleri yansıtan güncel gelişmelerin düzeyini ayırt etmek zor olabilir.  
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II. Bazı Karşı İddialar: 
 
Çok sayıda iktisatçının bağımsız bir parasal otoriteye sahip olmayı bir meziyet görmesi yukarıdaki 

açıklamalara aykırıdır. Ayrıca bu görüş evrensel olmaktan da uzaktır. Ekonomi politikasının en 

önemli unsurunu belirleyen seçilmemiş merkez bankası karar alıcıları fikri bazen demokratik 

prensiplere aykırı olarak da görülebilir. Bu görüşün ‘hiçbir merkez bankası hiçbir zaman tam olarak 

hükümetten bağımsız değildir’ realitesini dikkate almadığı görülmektedir. Hükümetlerin para 

politikasını her zaman etkileyebilecekleri resmi ya da gayri resmi pek çok sayıda yol mevcuttur. 

Hatta bunun bazı uç örnekleri de mevcut olup; hükümetler merkez bankasının statüsünü bile 

tamamen değiştirebilmektedirler. Bu konuda ortaya atılan diğer bir eleştiri de bağımsız para 

politikası ile diğer iktisat politikaları, özellikle mali politikalar ile döviz kuru politikaları, arasındaki 

çatışmanın potansiyel maliyetine ilişkindir. Bununla beraber, para politikasının tam bağımsız 

olması istenilen şeydir. Çünkü tam bağımsız bir para politikası, iktisat politikasının diğer 

alanlardaki yanlış uygulamalarının maliyetini daha net bir biçimde ortaya koyar.  

 

Bağımsız merkez bankalarına ilişkin önemli bir endişe ise, bu bankaların gerçekte daha iyi bir 

uzun dönem enflasyon performansı sağlayıp sağlayamayacağı konusundadır. Merkez bankaları 

kendi dahili hedeflerine ve motivasyonlarına sahip oldukları sürece, enflasyonsuz bir para 

politikası sürdürülmesi hedefiyle çatışma halinde olabilirler. Örneğin çok sayıda akademik çalışma, 

merkez bankası faaliyetlerinin bu bankanın statüsünü etkileyecek güce sahip gruplarla çatışmadan 

kaçınma ve otonomisini sürdürme isteği ile bankanın politika tedbirlerini uygulamaya koyma 

alanları gibi faktörler tarafından etkileneceğini ortaya koymuştur. Söz konusu çalışmalar, politik 

realitenin önemine işaret etmekte; merkez bankaları için diğer güvencelerin de varolmaması 

durumunda, gerçekten bu bankaların faaliyetleri para politikasının kredibilitesi problemini ortaya 

çıkarmaktadır. Ayrıca seçilmiş karar alıcıların karşılaştıklarına benzer enflasyonist eğilimlerin 

ortaya çıkma riski de söz konusu olmaktadır.  

 

Bazı ampirik çalışmalar, merkez bankası bağımsızlığının enflasyon performansını artırdığı tezini 

desteklemesine rağmen; bu konudaki bulgular sonuçsuzdur. Ayrıca önemli bir merkez bankası 

yasal bağımsızlığı mevcut olmasa bile, enflasyon performansının daha iyi olduğunu gösteren bazı 

kural dışı örnekler de vardır. Japonya ve Fransa bunun önemli örnekleridir. Japonya’da uygulanan 

para politikasının politik bakımdan bu ülkenin yasalarında belirtilenden daha bağımsız olduğu 

görülmektedir. Fransa’da ise, Avrupa Para Sistemi’ne ilişkin düzenlemeler şüphesiz önemli bir 

dışsal disiplin kaynağını teşkil etmekte ve finansal sınırlandırmaya bağlılığın da kısmi bir işareti 
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sayılmaktadır. Yüksek oranda merkez bankası bağımsızlığının söz konusu olduğu ülkelerde önemli 

ölçüde çözüme kavuşturulmuş temel konu, düşük oranlı enflasyon için kökleşmiş sosyal 

tercihlerin varlığıdır. Bu tercihlerin varlığı, daha güçlü bir finansal disiplin ve daha iyi bir enflasyon 

performansının gerçek nedenidir. Böyle bir durum söz konusu ise, birisi merkez bankası 

bağımsızlığının fiyat istikrarına ilave katkılar yapıp yapmayacağını merak edecektir.  

 

Ampirik çalışmalarda genellikle bağımsızlık ölçümünün temelini oluşturan yasal düzenlemelerin, 

her zaman gerçek bir bağımsızlık göstergesi olmadığının kabul edilmesi gerekir. Yukarıda da 

belirtildiği gibi, politikacılar merkez bankası üzerinde etkide bulunma konusunda çok farklı 

yöntem ve olanaklara sahiptirler. Sonuç olarak, para politikası sonuçlarının önemli ölçüde belli bir 

zamandaki belli şahsiyetlere bağlı olduğu görülebilir.  

 

III. Uygulamaya İlişkin Problemler: 
 

Bağımsız bir merkez bankası oluşturmanın önemini kavrayan bir ülkenin iki sorununa dikkat 

etmesi gerekir. Birincisi, ülkedeki politikacılar ve genel olarak da toplum resmi bağımsızlığın hangi 

derecesini istemektedir ve bu bağımsızlığın hangi derecesinin gerçekçi olması muhtemeldir? 

Merkez bankasının bağımsızlığının para politikasının kredibilitesini arttırabilmesi prensipte kabul 

edilse bile, istenilen bağımsızlık derecesinin ülkeye özgü çok sayıda faktöre bağlı olması 

muhtemeldir. Bu faktörler, bir ülkedeki enflasyonun tarihi seyrini, ülkenin siyasi sistemindeki 

mevcut yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin karşılıklı olarak birbirlerini denetlemelerinin 

niteliğini, kamuoyunun ekonomik konulara olan duyarlılığını ve ülkenin finansal piyasalarının 

gelişme düzeyini kapsamaktadır.  

 

İkincisi; merkez bankası bağımsızlığının istenilen derecesi dikkate alındığında, para politikası 

uygulanmasının belli zamanlarda kişilere bağlı olmayacağı gibi bir durumda bağımsızlığının söz 

konusu derecesini korumak için ne gibi düzenlemeler gerekmektedir? Bu gibi düzenlemelerinin 

detaylarının çok önemli olması muhtemeldir. Ayrıca merkez bankası yöneticileri ile politikacıların 

çalışma eğilimini etkileyen motivasyonların ve merkez bankası yöneticileri ile politikacılar 

arasındaki yasal ve yasal olmayan ilişkilerinin niteliğinin dikkate alınması gereklidir. Bu alanlardaki 

güncel uygulamaların farklı biçimleri aşağıda özetlenmiştir. 
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IV. Resmi Para Politikası Sorumluluğu ve Uyuşmazlık Çözümü: 
 
Merkez bankasının politika uygulamadaki görevi, en azından siyasi otoritelerle müzakereleri 

herkesçe bilinir. Fakat merkez bankaları için bu bağlamda bile değişik bağımsızsızlık dereceleri söz 

konusu olmaktadır. Alman Merkez Bankası (The Bundesbank) ile İsviçre Ulusal Bankası (The 

Swiss National Bank) en bağımsız merkez bankaları olarak kabul edilir. Hükümet politikaları 

Bundesbank’ın paranın iç ve dış değerinde istikrarı sağlamadaki yasal rolüyle uyuşmasa, 

Bundesbank’tan hükümet politikalarını dikkate alması istenmemektedir. Diğer tarafta İsviçre 

Ulusal Bankası’ndan İsviçre Federal Hükümeti’ne danışmanlık yapması istenmekte (veya tersi), 

ancak bankanın onayının alınması istenmemektedir. Diğer bir uç örnek ise, İngiltere Merkez 

Bankası (The Bank of England) ve Fransa Merkez Bankası (The Bank of France) gibi merkez 

bankalarıdır. Bu bankalar hem hükümetin danışmanı, hem de para politikasının uygulayıcısıdırlar. 

Ancak her iki ülkede de, para politikasına ilişkin önemli kararların alınması hükümete aittir. Bu iki 

uç arasındaki merkez bankalarının bir kısmı uygulamada ön görülen resmi-yasal pozisyonlardan 

daha fazla ya da daha az bağımsız olabilirler (örneğin, sırasıyla Japonya Merkez Bankası, ABD 

Merkez Bankası).  
 

Diğer merkez bankaları (örneğin, Hollanda ve Yeni Zelanda Merkez Bankaları) üçüncü bir tür 

düzenlemeyi takip etmekte; bu tür düzenlemeye merkez bankaları muazzam bir para politikası 

otonomisine sahip olmaktadırlar. Fakat bu tür uygulamada merkez bankaları geniş ölçüde 

hükümetçe kontrol altına alınabilmektedirler. Bu düzenlemelere ilişkin önemli bir nokta, merkez 

bankası üzerindeki her hangi bir etkisinin olup olmadığının açıkça belirtilmesidir. Bu tür 

uzlaşmayla para politikasının nihai sorumluluğunun hala hükümete ait olduğu kabul edilmesine 

karşın, hükümet üzerinde etkin bir disiplin kontrolünün ve merkez bankasının hükümetle 

ilişkilerinde de bir güvence sağlanması amaçlanmaktadır. 

 
V. Yasal Hedefler: 
     
Daha yüksek oranda yasal bağımsızlığa sahip olan merkez bankaları, genelde paranın iç ve dış 

değerinde istikrarı vurgulama ve göreceli olarak da dar kapsamlı yasal bir makro-ekonomik 

yükümlülüğe sahip olma eğilimindedirler. Örneğin 1989’dan sonra Şili ve Yeni Zelanda ile 

Almanya ve Hollanda’da görülen bu eğilimin, para politikasının kredibilitesini yükseltme isteği 

açısından izahı mümkündür. Karar alıcıların farklı hedefler arasında yer değiştirme isteği, 

kredibilite probleminin kaynağını oluşturmaktadır. Çok amaçlı veya belirgin olmayan yasal 
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hedeflerin bu istekle uyumlu olması olası değildir. Bunun yerine, karar alıcılar para politikasının 

şeffaflığını azaltma eğilimde olacaklar; böylece hem merkez bankası, hem de siyasi liderliğin 

sorumluluğu zayıflamış olacaktır. Bütün bu hususlar, bağımsız bir merkez bankasının uygulayacağı 

para politikası için fiyat istikrarının açık bir biçimde tanımlanan yasal hedefini, yani tek bir hedefin 

önemini göstermektedir. Geçmişte uygulanan para politikasıyla ilişkini kesmek ve geleceğe yönelik 

olarak daha yüksek bir para politikası kredibilitesini teşvik etmek isteyen bir ülke için, merkez 

bankasının para sınırlama konusunda iyi bir imaja sahip olduğu bir duruma karşı çıkılırken, 

özellikle merkez bankasının yasal temsilciliğindeki açıklık derecesi önem kazanmaktadır.  

 
IV. Para Politikasının Sorumluluğu ve Kontrolü:  
  
Para politikası hedeflerinin açık bir biçimde tanımlanması, para politikasının yükselen kredibilitesi 

için tek başına yeterli değildir. Ayrıca bağımsız bir merkez bankasının bu hedeflerin başarılması 

için motive edildiği konusunda kamuoyunun ikna edilmesi gerekmektedir. Buna ilaveten bu 

durum, kamuoyunun para politikasının performansını istenen ölçüde değiştirilebileceğini ve 

doğrudan ya da dolaylı olarak bu politikanın oluşturulması ve uygulanmasından mesul olanların 

sorumlu tutulmasını gerektirmektedir.  

 

Yeni Zelanda hariç, hemen hemen bütün ülkelerin merkez bankası mevzuatların tamamı güçlü bir 

sorumluluk ve değişim mekanizmasını onaylamamaktadır . Bununla beraber, daha yüksek oranda 

bağımsızlığa sahip olan merkez bankalarının büyük bir kısmı para politikasının kamuoyunca 

denetimini kolaylaştırmak için performanslarının nispeten daha kolaylıkla fark edilebilen ölçütlerin 

elde edilmesine ve kendi hedeflerinin politika oluşturulmasında somut bir kılavuz haline 

dönüştürülmesine imkan sağlamaya çalışmaktadır. Alman Merkez Bankası ile İsviçre Merkez 

Bankası örneğinde bu durum parasal nitelikli tüm hedefler için taahhüt biçiminde 

gerçekleşmektedir. Hollanda’da yer alan Avrupa Para Sistemi Döviz Kuru Mekanizması’na 

üyelikte aynı işlevi görmektedir. Yeni Zelanda da enflasyon için özel bir hedef politika (1993’ün 

sonuna kadar % 0-2 arasında dolaşan bir enflasyonu hedefleyen) oluşturulmuştur. Bu hedef 

politika, merkez bankası başkanının gerçek performansının ne olduğuna endekslenmiştir. Kanada 

da böyle bir enflasyon hedeflenmesi tesis etmiştir. Ben teklifler ABD için de yapılmıştır. 
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VII. Merkez Bankasının Kurullarının Rolü, Kompozisyonu ve Atanması: 
 

Merkez bankası kurullarının rolü ve kompozisyonu, merkez bankaları ile hükümetler arasındaki 

ilişkinin niteliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Merkez bankası kurulları hükümetin 

merkez bankasının kararlarını doğrudan etkilemede resmi bir yolu sembolize etmektedir. 

Hükümetler etkin bir biçimde merkez bankası kurulları üyelerinin tamamını olmasa bile, 

çoğunluğunu atamakta ve bu kurullarda re’sen (ex officio) ya da istişare heyeti üyeleri şeklinde 

özel olarak hükümeti veya hazineyi temsil eden kişiler de bulundurabilmektedir. Fakat daha 

yüksek oranda bağımsızlığa sahip olan merkez bankalarında, hükümetin bu kurullara atama yapma 

yetkisi üzerinde genel olarak bir takım kısıtlamalar mevcuttur. Bu tür sınırlamalar hükümet dışı 

atama önlemlerini, atama sürecinde hükümet dışı katılımı, ya da hükümetlerin merkez bankası 

kurullarını kendi atadığı kişilerle tıka basa doldurma imkanlarını kısıtlamak için göreceli olarak 

merkez bankası yöneticilerini daha uzun dönemli görev yapmalarını içermektedir.  

 

VIII. Hükümet Finansmanı Üzerindeki Sınırlamalar: 
 
Para politikası bağımsızlığının potansiyel olarak önemli bir yönü, hükümeti finanse eden merkez 

bankası üzerindeki yasal kısıtlamaların kapsamı olabilir. Şili, genel olarak bu konuda sıkı 

kısıtlamalara sahip olan bir ülkedir. Bu ülkede merkez bankasının  doğrudan ya da dolaylı olarak 

herhangi bir şekilde kamu harcamalarını finanse etmesi (savaş zamanı ortaya çıkacak durumlar 

hariç) ve herhangi bir hükümet, kamu kurumları veya kamu teşebbüslerince çıkarılan kağıtların 

merkez bankası tarafından satın alınması yasaklanmaktadır. Almanya, İsviçre ve Hollanda gibi 

diğer ülkelerde de kanunlar merkez bankasının doğrudan kamuya kredi sağlaması üzerine sıkı 

kısıtlamalar getirmektedir. Ancak bu ülkelerde açık piyasa işlemleri esnasında hükümet kağıtlarının 

alınmasına imkan verilmektedir.  

 

Şüphesiz bu tür kısıtlamaların temsili olarak önemli olmalarına karşın, merkez bankasının 

hükümete kredi sağlaması üzerindeki yasal sınırlamaların tekniksel açıdan etkinliği pek belirgin 

değildir. Uygulamada, özellikle merkez bankası bağımsız değilse, bu kısıtlamalar etkin olmayabilir. 

Yine, aleni olarak parasal istikrardan sorumlu olan bir merkez bankası bağımsız olduğunda da bu 

tür kısıtlamalara gerek duyulmayabilir. Bununla birlikte, yasal sınırlamalar nispeten daha az 

gelişmiş finansal piyasalara sahip; merkez bankasının bağımsız olmadığı ülkelerde, bu sınırlamalara 

itibar edildiği ölçüde parasal kısıtlamalara destek olması bakımından faydalı olabilir. 
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IX. Merkez Bankasının Bütçesel Bağımsızlığı: 
 

Para politikasının bağımsızlığının derecesi ne olursa olsun, merkez bankaları finansal açıdan 

genelde hükümetten bağımsız önemli bir serbestliğe sahiptirler. Merkez bankaları özellikle gider 

bütçelerini çoğunlukla kendileri hazırlayabilmektedirler. Bunun istisnaları, Fransa, Japonya, Yeni 

Zelanda Merkez Bankalarıdır. Politika bağımsızlığına sahip bir banka için muhtemel endişe, 

bütçesel bağımsızlığın olmadığı bir durumda hükümetler dolaylı bir biçimde bankanın 

kaynaklarını kullanma hakkını kısıtlayarak bankanın politikası üzerinde yersiz etkilerde 

bulunabilmesidir. Yeni Zelanda’da hükümetle müzakere edilen ve yıllık bütçe onaylanmasını 

gerektiren uygulamadan daha ziyade beş yıllık bir dönemi kapsayan finansman anlaşmasıyla 

merkez bankasının bütçesel bağımsızlığına ilişkin endişe giderilmiştir. Merkez bankasının aleni 

olarak hükümetin para politikasını uygulaması durumunda, finansal bağımsızlık için hiçbir zorunlu 

politika tartışmasının mevcut olmadığı görülmektedir.  

 

X. Sonuç: 
 
Şu ana kadar ki ampirik bulgular inandırıcı olmaktan biraz uzak olmasına karşın, kavramsal 

zeminde merkez bankası bağımsızlığının uzun dönem enflasyon performansını iyileştirmede 

önemli bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Bununla beraber, vurgulanması gereken en 

önemli nokta şudur: Merkez bankasının kurumsal çerçevesine ilişkin ayrıntılar, yasal merkez 

bankası bağımsızlığının fiyat istikrarının sağlanmasına yapabileceği katkının belirleyici olmaktadır. 

Ayrıca bu ayrıntılar merkez bankasının yasal bağımsızlığının sürdürülebilirliğini de belirlemektedir. 

Bunların büyük bir kısmı yasal olmayan kurumsal ve politik düzenlemeler ile merkez bankası 

yöneticileri ve politikacıların faaliyetlerine yönelik motive edici faktörlerin varlığına bağlıdır. Bu 

nedenle, kurumsal çerçeve belirlenirken para politikasının amaçlarıyla hedeflerine ilişkin 

düzenlemeleri yapmak ve para politikasının şeffaflık derecesini maksimize etmek suretiyle merkez 

bankası hükümet ilişkilerinin daha az yasal olan bu yönlerine ilişkin yapılanmaya daha fazla önem 

verilmesi gerekmektedir. Bu durum özellikle geçmişteki değişken ve genelde de yetersiz parasal 

sınırlamalara karşı politika kredibilitesi oluşturmaya çalışan bir ülke için büyük önem arz 

etmektedir.  


