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Abstract:
Money is a social tool used by people for various purposes and an important institution
determining in the social and economic relations. In time, the use of money in various ways has
become increasingly widespread and more complex. From the historical periods in which the
coin system was used, to the paper money regime of today's modern economies, depreciating
the value of money has been a frequently used method as an economic policy tool for various
reasons. In the literature, it is preferred that the use of the terms "debasement" and
"devaluation", which means the same meaning in terms of decreasing the value of Money.
However, these two terms differ from each other in some respects. Basically debasement means
the reduction of the precious metal content of coins by the monetary authorities as an
application used in coin systems. Furthermore, the loss of value in the money after the
debasement is concrete. Devaluation used in paper money systems, on the other hand, means a
decrease in the value of money by the monetary authorities in the fixed exchange rate regime.
However, in devaluation, the depreciation of money is abstract.The aim of this study is to reveal
the similar and different aspects of debasement and devaluation methods in terms of qualitative
features, the conditions that make these implementations necessary and the results after the
practice. In this context, first of all, the features and mechanisms of operation of both policies
were explained, and then their common features and different aspects were evaluated with the
comparative analysis method. In this context, first of all, that is explained the features and
mechanisms of operation of both policies, and then their common features and different aspects
were evaluated with the comparative analysis method.
Keywords: debasement, devaluation, metallic standard, paper money system
JEL Codes: N10, E52, F13, F31

ICE-TEA2021
April 09-11, 2021

International Conference on Economics
Turkish Economic Association

BİR İKTİSAT POLİTİKASI ARACI OLARAK TAĞŞİŞ VE
DEVALÜASYON: NİTELİK KARŞILAŞTIRMASI
Özet:
Para, insanlar tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan sosyal bir araç ve toplumsal ve ekonomik
ilişkilerde belirleyici olan önemli bir kurumdur. Zaman içinde paranın çeşitli şekillerde
kullanımı giderek yaygınlaşmış ve daha karmaşık bir hale bürünmüştür. Madeni para sisteminin
kullanıldığı tarihsel dönemlerden günümüz modern ekonomilerinin kağıt para rejimine kadar
geçen süreçte, çeşitli nedenlerle paranın değerinin düşürülmesi bir iktisat politikası aracı olarak
sıkça kullanılan bir yöntem olmuştur. Literatürde paranın değerinin düşürülmesi anlamında
aynı manaya gelecek şekilde “tağşiş” ve “devalüasyon” terimlerinin kullanımı tercih
edilmektedir. Ancak esasen bu iki terim bazı açılardan birbirinden farklılaşmaktadır. Temel
olarak tağşiş, madeni para sistemlerinde kullanılan bir uygulama olarak para otoriteleri
tarafından madeni paraların değerli maden içeriğinin düşürülmesi demektir ve tağşiş sonrasında
parada meydana gelen değer kaybı somuttur. Kağıt para sistemlerinde kullanılan devalüasyon
ise sabit kur rejiminde yine para otoriteleri tarafından paranın değerinin düşürülmesi demektir
ve ancak söz konusu değer kaybı bu kez soyut olarak gerçekleşmektedir. Bu çalışmanın amacı,
tağşiş ve devalüasyon yöntemlerinin niteliksel özellikleri, bu uygulamaları gerekli kılan
koşullar ve uygulama sonrasında ortaya çıkan sonuçlar açısından benzer ve farklı yönlerinin
ortaya koyulmasıdır. Bu çerçevede öncelikle her iki politikanın da özellikleri ve işleyiş
mekanizmaları açıklanmış, ardından karşılaştırmalı analiz yöntemiyle ortak özellikleri ve farklı
yönleri değerlendirilmiştir.
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