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Finansal Gelişim Politikalarına 
Yönelik Temel Yaklaşımlar

Özet 

Finansal gelişmenin iktisadi etkilerini inceleyen literatürün temel eserleri üç yazara 
aittir. Bu yazarlar, Gurley, McKinnon ve Shaw’dır. Söz konusu yazarlar, eserlerinde 
inceledikleri konular ve ortaya koydukları sonuçlarla genel bir para ve finansal iktisat 
teorisi geliştirmeye çalışmışlardır. Oysa, literatür McKinnon ve Shaw tarafından ge-
liştirilen yaklaşıma dayalı temel hipotez olan finansal gelişmişlik düzeyi ile büyüme 
arasındaki ilişkinin testine yönelik dar bir çerçevede ele alınmıştır. Bu durum hala 
devam etmektedir. Bu nedenle literatürde McKinnon ve Shaw tanınmaktadır. Gurley 
ve Shaw’ın diğer katkıları burada dikkate alınmamaktadır. Bunun sonucunda, bu 
yazarların para ve finansal iktisat teorisine olan katkıları görülmemektedir. Gurley, 
McKinnon ve Shaw’ın temel amacı, ekonominin finans kesimi ile diğer kesimleri 
arasındaki ilişkiyi geniş bir boyutta ele almaktır. Bu yazarların eserleri ve yakla-
şımları iktisatçılar açısından yeni analiz araçlarının ve ampirik açıdan testi gerekli 
hipotezlerin oluşturulması için önem taşımaktadır. 
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The Major Approaches Towards Financial 

Development Policies

Abstract

The major works in the literature analyzing the economic effects of financial de-
velopment belongs to three authors, namely Gurley, McKinnon, and Shaw. These 
authors try to establish a general theory of monetary and financial economics by 
their work and their empirical findings. However, the literature has been argued nar-
rowly based on testing the relationship between McKinnon and Shaw’s hypothesis 
approach of financial development and growth. This is still the current situation in 
the literature. Hence, McKinnon and Shaw are well known in the literature. Whereas 
the contribution of Gurley and Shaw’s other works have not been taken into con-
sideration. For this reason, the contribution of these authors to the monetary and 
financial economics theory is not seen clearly. The essence of these authors’ work 
is to analyze the relationship between financial sector and other sectors of the eco-
nomy in a broad sense. Their works and approaches are important for economists 
to develop new tools and hypothesis that needed to be empirically tested.   
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