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Avrupa’n n bütünle me tarihine bakarsak, 
1951 ve 1957’lerde yap lan  anla malarda Ortak 
Pazar ‘ n olu umu  için ilk önce ekonomik 
entegrasyonun sa lanmas  gereklili ini görmekteyiz. 
Nitekim Komisyonun 1962’de kurulmas , 1970’lerde 
dünyada olu an olumsuzluklar sonucunda Werner 
Raporu’nun yay nlanmas , hep ekonomik 
entegrasyon sa lama yönünde at lm  ad mlard r. 
Avrupa Para Sistemi kurma çal malar ; Avrupa’daki 
ekonomik ayr l klar ve dü ünce ayr l klar  yüzünden 
80’lere kadar ba ar  sa layamam t r, ama 80’li 
y llarda olu maya ba lam  olan Büyük Ekonomik ve 
Parasal Birlik’e oldukça büyük katk lar sa lam t r. 
Belki de “damlaya damlaya göl olur” sözü, en aç k 
bir ekilde burada anlam kazanmaktad r. 

  

                                                

 Bugün Parasal Birlik sonucu esnek döviz 
kurlar n n terk edilmesi ve olu an ortak para ile, 
sermayenin hiçbir spekülasyona maruz kalmadan 
serbestçe da ld n , likidite ve istikrar n 
korundu unu, küreselle en dünya ekonomisi 
içerisinde i lem maliyetlerinin azald n , fiyatlar n 
daha kolay analiz edilmesinin gerçekle tirildi ini 
görmekteyiz. 
 
Ulusal Para’dan Euro’ya 

 
Bilinen bir 
gerçektir ki, 
dünyada bir 
ulusun 
egemenli ini 
gösteren en 
önemli 
simgelerden biri 
o ulusun ulusal 
paras d r. Bu 
simgeden 
vazgeçme 
hareketleri 
asl nda 1951’den 
itibaren Avrupa 
bütünle mesi ile 
ba lam  ve 
1990’lar n 

sonunda nihayetlendirilmi tir. 1988’de yay nlanan 
Delors Raporu’nda ba ar l  bir parasal birli in ön 
art   olan üye ülkeler aras ndaki uyumun gereklili i 

ile iktisat politikalar n n s k  bir ekilde 
koordinasyonunun öngörülmesi, u anda Avrupa 
ülkelerinin, para politikalar n  izlemeyi 
kendilerinden ba ka bir otorite olan Avrupa Merkez 
Bankas ’na b rakmalar yla gerçekle tirilmi  ve daha 
önce tarihte görülmemi  bir ba ar y  gözler önüne 
sermi tir. Euro’nun ortaya ç k  ve onu seyreden her 

olay dünyada bir ilki ve herkesi hayretlere sokan 
politikalar bütününü olu turmaktad r. 

imdi gelin 
Avrupa’da olu an ve daha 
önce Mundell1 taraf ndan 
isimlendirilen Optimal Para 
Sahas  kavram n  inceleyip 
Euro’yu o konumda ele 
alal m.  
 
 
 
Optimal Para Sahas  
  

Optimal para sahas ; bir grup ülkenin ulusal 
paralar n  sabit bir kurla birbirlerine ba lay p, di er 
ülke para birimlerine kar   serbest dalgalanmaya 
b rakma esas na dayanmaktad r. E er olu an bu  
paran n faydas  zarar n  a yorsa, para sahas  
optimaldir.2  

Optimal para sahas n n olu turulmas  için   
ülkelerde 4 ana ko ul aranmaktad r. Bunlar; 
 
a) Ülke nezdinde ekonomik aç kl k düzeyi ne kadar 
yüksekse, esnek döviz kurunun önemi de o kadar az 
ve Parasal Birlik’inki de o kadar yüksek olur. Çünkü 
aç k ve büyük ekonomiler, sabit döviz kurunu politik 
bir araç olarak kullanmazlar. Sabit kurla, 
yat r mc lar  ve ticareti olumsuz etkileyen i lem 
maliyetleri ve kur riski azal r, ayr ca para politikas  
aç s ndan güven veren nominal çapa statüsü 
meydana gelir.3
 
b) E er ülkede ürün çe itlili i fazla ise ticaret hadleri 
de i ti inde de, talep dengesizli inde de ürün 
çe itlili inden dolay  ülke fazla etkilenmeyecektir.    
 
c) Faktör Mobilitesi yüksek olan ülkelerde, özellikle 
emek mobilitesi, esnek döviz kurunun yerini 
ald ndan, son derece önemlidir. Emek mobilitesinin 
i leyi ine k saca de inirsek; 

Esnek Döviz Kurlar  uygulanan X ve Y 
ülkeleri oldu unu varsayal m. E er talepler herhangi 
bir etkiyle X’ten Y’ye kayarsa, di er ko ullar sabit 
kald  sürece Y’de d  ticaret fazlas  ve enflasyonel 
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1 Robert Alexander Mundell, ktisadi araçlar n ancak üzerinde 
do rudan etkili olduklar  amaçlar için kullan lmalar  gereklili ini 
kan tlayan, Kanadal  iktisatç d r.  
2 Mundell, R.A.;’’The Theory of Optimum Currency Areas’’, in The 
American Economic Review, 53, 1961. 
3 Birinci, Y.; ‘’Euro’nun Uluslararas  Finansan Piyasalar ve Türkiye 
Ekonomisi Üzerindeki Etkileri’’, Alfa Yay nlar  2001. 
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bask  olu urken, X’te d  ticaret aç  ve durgunluk 
olu ur. Bunun sonucu da X ülkesi paras n  devalüe 
eder ve talep tekrardan X’e kayar. imdi bir de bunu 
optimal para sahas , yani ortak para kullan m  
içerisinde de erlendirelim; çünkü görüldü ü üzere 
esnek döviz kurunun kalkmas yla denge 
zorla maktad r. X’teki talebin Y’ye optimal para 
sahas  içinde kaymas  Y ülkesinde  emek ve 
sermayenin  talebini artt rarak, ülke içerisinde 
zamanla ücretleri ve faizleri dü ürürken, ayn  
zamanda X ülkesinde de ücret ve faizleri art r r. E er 
aralar nda emek mobilitesi serbestçe ve yüksek 
düzeyde sa lan yorsa, Y’den X’e emek ve sermaye 
göçü ile dengeye tekrardan var l r. te Optimal Para 
sahas  içerisinde en önemli unsurlardan biri olan 
emek mobilitesinin i leyi i bu ekilde olmaktad r. 

  

 
d) Enflasyon ve fiyat gelir dalgalanmalar  birbirlerine 
yak n olan ülkeler, optimal para sahas  
olu umundaki öncelikli ülkelerdir.    
 
Euro ile Dolar Sahalar  
 

Yüksek ekonomik aç kl k, ürün çe itlili i ve 
benzer enflasyon ve fiyat dalgalanmalar  ile 
Avrupa’da olu turulan Euro sahas , emek 
mobilitesinin dü ük oldu u say lmazsa oldukça 
optimaldir. Oysa Amerikan Dolar ’n n olu turdu u 
para sahas na bak l rsa, mevcut durum en ileri 
seviyedeki optimalli i i aret etmektedir. 
 Anla malarla 
eme in serbestçe 
dola m  güvence alt na 
al nmas na ra men, 
Avrupa’da etkin kültürel 
ve dilsel problemler var 
oldu u sürece i  bulmak 
için ba ka bir ülkeye göç 
etmek oldukça zordur. 
Bugün Avrupal lar, 
Amerikan Ekonomisinin 

ba ar s na kar n olu turduklar  benzer bir para 
sahas n n Avrupa’da da ba ar l  olaca n  
dü ünmektedirler; fakat mevcut durum ve hadiseler 
bütünü, çok de i ik bir ekilde ortaya ç kmaktad r. 
Bölgesel olarak talepteki herhangi bir dü ü  sonucu 
i  gücünün daha yüksek ücretlendirilen bölgelere 
kaymas  ve daha sonra tekrardan dengeye gelinmesi; 
ücretlerin esnek olmad , gelenek ile dil 
farkl l klar n n oldu u ve daha dü ük vergi ödemeye 
katlanmak yerine yüksek vergiyle ayn  bölgede 
ikamet edilen Avrupa’da oldukça zordur. 
 Bu problemin kökünde var olan ekonomik 
sorun devresel de il, tamamen yap sal ve 
sosyolojiktir. Sosyoekonominin hüküm sürdü ü 
sorunun a lmas  ise imdilik çok zor görünmektedir.    
 
Türkiye’deki Benzer Sorun 
 

Türkiye’de de hüküm süren olay esas nda 
hemen hemen ayn d r. Bugün ço u insanda oldukça 
sosyolojik yakla mlar görmekteyiz. Yüksek ücret 
vaat edilse dahi; de il ba ka kente, stanbul’un 
Avrupa yakas ndan Anadolu yakas na bile göç 
etmediklerini görmekteyiz. Asl nda olay sadece i  
arayanla s n rl  de ildir, bu i verende de 
görülmektedir. Bugün i  ilanlar nda yer alan 
“Avrupa Yakas nda ikamet edenler tercihimizdir” 
yaz lar  bunu en iyi biçimde anlatmaktad r. Tabii 
burada ula m maliyetleri ve trafik sorunu göz önüne 
elbette al nmal d r, ama e er küreselle en dünyada 
ayakta kalmak istiyorsak, kendi iç düzenimizi yerine 
oturtturmak esas yla her eyin çözümlenebilece i 
gerçe ini göz ard  etmemek gerekmektedir; çünkü 
dünyada bir tek ölümün çaresi yoktur. 

Gelecekte piyasa güçleri ve rekabet bask s yla 
ba a ç kabilecek yetenekte i levsel bir pazar 
ekonomisinin varl n  sa layacak olan öncelikle 
ulusal kalk nmad r. Ulusal kalk nma uluslararas  
kalk nmay  kamç layan yegane olgudur.  
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