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Gt Rt~ 

Bilindigi Uzere ekonomik oloylor stotik degil dine-

miktirler. Bunun nedeni ise, ekonomik olaylorin Ulkelerin 

kanunlari, iklimleri, kaynoklari, toplumun sosyo-politik, 

kUltUrel ve tarihsel yap1lar1 ile dogrudan ili~ki i~eri

sinde olmasindon ileri gelmektedir. Degi~en bir ~eyde sta-

tiko elde edilemez. Bu sebeple de ekonomik hayatta,nadiren 

dengeye varilobilmektedir. Hatto her Ulkenin ekonomik ve 

~osyol yap1s1n1n forkli olmasi, iktisat konunlar1n1n ge-

nelle~tirilebilmesine veyo her Ulke i~in gerekli ko~ullar

da oyni sonu~larin elde edilebilmesine engel te~kil etmek

tedir. Olaylor her Ulkede ayri ayr1 i~liyor. 

KonjonktUr teorilerine bakt1g1m1z zamon, ekonomi-

lerin konjonktUrel geli~me sUreci i~inde, geni~leme {ex

pansion) durgunluk (stagnasf on), gerileme (recession), 

stogf lasyon ve depresyon gibi a~amalardon ge~tigini gorU-

yoruz. Ancak biraz yukarido belirttigimiz Uzere, bu kon

jonktUrel devreler, her Ulkenin ekonomik, kUltUrel ve si

yasal yap1s1no bagl1d1r. Bu nedenle bir veya birden fazlo 

Ulkede olumlu sonu~ veren uygulamalar veya "re~eteler", 

bazen bir ba~ka Ulkede ~ok kotU sonu~lor dogurobilir. An

cak bUtUn bu f orkl1l1klora ra~men her Ulkede goze ~orpan 

birtak1m ortak noktalar do soz konusudur. BUtUn Ulkelerde, 

kimi zaman ekonomik geli~me ve degi~melerin reel de~erler 

T. C . 
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Uzerinde olumsuz y~nde etkide bulunmos1 bu noktolordon bi

ridir. 

GUnUmUz dUnya ekonomisinde hakim Ulkelerin, yoni 

A.B.D., tngiltere, Joponyo, Almonyo gibi Ulkelerin, di~er 

Ulke ekonomileri Uzerindeki etkinli~i tort1~1lmoz bir ger

~ektir. Adi ge~en bu Ulkelerde, iktidordaki siyasal parti

lerin ekonomik hayatta, ~rneOin durgunluOu ~nleyici bir 

korar1 hatal1 olduOunda, ~oOu dUnya Ulkeleri Uzerinde de 

olumsuz etki yopabilmektedir. 1929 ve 1973'de girilen kriz

lerde, Bati DUnyos1 geli~mekte olan Ulkeleri de zor durumo 

sokmu~tu~. 1929 dUnya bunal1m1na bir neden olarak da dev

let savurgunl101 g~rUlUyordu. Bu nedenle devlet horcomala

r1n1 kismaya y~nelik tedbitler, yanl1~ bir karar olarak, 

1929'un esas kriz nedeni olan toplam tolep yetersizli~ini 

ortt1r1c1 bir sonu~ yaratmi~ ve krizi hof if letme yerine 

~iddetlendirmi~tir. 

Ayn1 hotol1 tutumlar, bir kez daha, bir bo~ko ~ekil

de 1970'lerde tekrarlonm1~t1r. Petrol ~okuylo arton girdi 

rnaliyetleri nedeniyle olu~an fiyot art1~lar1n1n maliyet 

enflosyonu ile deOil tolep enf losyonu ile olduOu san1ld1. 

Oysa bu san1 ile talebin kis1lmos1no yBnelik tedbirler 

ters tepmi~ ve Bati Toplumu bu sefer i~sizlikle kor~1 kar

~1ya gelmi~ ve bu i~sizliOi gidermek amociylo yot1r1mlor1 

ortt1rmak, emisyon hacmini geni~letmek gibi tek bir ~are 

mUmkUn gBrUlmU~tur. 
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1980'lerden sonro ileri ve sonoyile~mi~ Ulkelerde 

~e~itli i~sizliOi ozolt1c1 Bnlemler ol1nd1yso do, bunlar 

tatmin edici ~l~Ude i~sizliOi ozalt1c1 sektBrel canlanmay1 

saOloyamad1. 1960-67 oras1, Johnson ve Kennedy zaman1 uy

gulonon i~sizliOi anleyici Keynesyen moliye politikalor1 

do 67 sonras1 yeterli gU~ saOl1ycm1yor ve 1970---1979 

oras1 dUnyadc stcgf lasyon tehlikesi ba~ gBsteriyordu. 



BlRlNCt saLUM 

STAGFLASYON NEDtR 

A - STAGFLASYONUN GaRUNUMU 

Stogf lasyonu kelime onlami bakimindan incelemek is

tersek, stagnation (durgunluk) kelimesinin ilk hecesi olan 

stag ile, lnflation (enflosyon) kelimesinin 2. hecesi olan 

flotion hecelerinin birle~mesiyle ortoyo ~ikmi~ bir keli

medir. Kisoca, iktisadi durgunluk i~inde enf lasyon anlami

na gelmektedir. 

BilindiOi gibi Makro ekonomi teorisi, mill! gelirin 

olu~umu ve geli~mesi yaninda, iktisadi durgunluk d8nemle

rinde yayginla~an a~ik i~sizliOin yoni istihdam sorununun 

nosil ~BzUleceOi Uzerinde de durmoktadir. Buna kar~ilik 

enflasyon konusu ise makro ekonomi i~inde 2. derece bir 

konu olorak ele alinmi~tir. 

1970'lerde Stagflasyona kadar, ekonomik bUyUme ve 

istihdam sorunlarini ~6zUmleyebilmek i~in, belli Bl~Ulerde 

emisyono ve a~ik bUt~e politikasina ba~vurmok yani enf las

yono gitmek yeterli g6rU1Uyordu. Ba~ka bir deyimle, ikti

sodi bUyUmeyi devam ettirebilmek ve i~sizli§i ozoltobilmek 

amociylo efektif tolebi orttirmok gerekmektedir. Efektif 

tolebi orttirmok ise gelir~ orttirmok ile 0~1klonmaktod1r. 



5 

Yani 1970 1 lere kadar olan d6nem i~in Philips e~risinin et

kisi-teorinin ge~erlili~i Uzerine ~Upheler artsa do ve 

6nemi azolsada - devam etmi~ 1 ancok gUnUmUzde1 az geli~mi~ 

Ulkelerde kimi durumlordo do~rulu~unu sUrdUrse bile, DUn

yo 1 n1n bUyUk bir b81UmU i~in ge~erlili~ini yitirmi~tir. 

Bu noktado Philips e~risinin do~ruluOuna inanmi~ 

Keynes ve Keynesyen akim ile, Philips e~risini hatoli bu

lon Freidmanci parasol ak1m1n inand1klar1 ve savunduklor1 

f ikirler Uzerinde gene! bir f ikir vermemiz gerekir 

"Keynesci g8rU~ kisaca ~8yle 8zetlenebilir: Kapita

list piyosa dUzeninde tam istihdomi sc~layan otomotik bir 

mekonizmo yoktur. Normal olcn ekonominin tom istihdamin 

oltinda bir dUzeyde ~ol1~mos1d1r. Bu nedenle tam istihdami 

so~lamak i~in devletin mutlaka ekonomiye mUdahale etmesi 

gereklidir. Keynescili~in bunc bo~li olan di~er bir g6rU

~U, enflasyonla i~sizli~in ters orant1l1 olmolar1d1r. Ya

ni enflasyondan .kurtulmak istiyorsak i~sizli~in ortmosinci, 

i~sizlikten kurtulmak istiyorsak enf losyonun artmosino rc

zi olmomiz gerekecektir. Son bir gBrU~ de para ile ilgili

dir. Keynescilere g6re pore pasif deOil aktif bir 80edir. 

Yani para miktorindcki deOi~meler sodece fiyctlori etkile

mekle kalmaz, istihdom ve Uretimi de etRiler. 

Doha ~ok Friedman 1 0 otfedilen poraci (monetarist) 

g6rU~ de ~8yle 8zetlenebilir: Piyasa ekonomisinde tam is

tihdami sa~layon bir mekcnizmc vordir. Ancak tom istihdom 

herkesin i~ bulmosi demek de~ildir. Ekonomide do~al i~siz-
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lik denilen bir durum vord1r. Yoni tom istihdom bu doOol , 
i~sizlikle boCdo~1r,g6rU~Undedirler. Poro n6tr 1 dUr. Pora 

miktar1ndaki deOi~meler kisa d6nemde istihdom1 etkilese 

bile biraz zomon ge~ince bu etki kolkor ve sodece f iyotlar 

etkilenir. lstihdam ve Uretim hocmini belirleyen 60e Ulke-

nin reel koynoklor1n1n durumudur. Bu nedenle devletin eko-

nomiye mUdoholesi gerekmez. MUdoholenin gerekli olduOu 

hollerde de bu hem en oz dUzeyde tutulmal1, hem de istik

rorl1 olmol1d1r. ~UnkU mUdohale istikrarl1 olursa, piyaso 

bunu veri olorak al1r ve ona g6re gene serbest~e i~ler. Bu 

g6rU~Un somut 6nerisi, devletin ekonomi i~indeki pay1n1 

kU~Ultmek, bunun i~in de bir tarofton vergileri, diOer ta-

raftan do komu harcomolar1n1, 6zellikle sosyal omo~l1 har-

comolor1 kismokt1r. 

Bu porac1 g6rU~ asl1nda yeni bir ~ey deOildir. Bil

diOimiz klasik liberal ekonomi g6rU~UnUn tekrar1 ve vurgu

lonmos1ndan ibarettir. B6yle olunca do okla ~u soru geli

yot. Acoba neden bu g6rU~ son zomonlorda b6yle bUyUk bir 

gUncellik kozond1 ve 6n plane ~1kt1? Bence bunun iki nede-

ni var. Birincisi ~a01m1zdo piyosalora tekellerin egemen 

olmos1d1r. BUyUk tekeller i~lerini keridi bo~lar1no yUrUte

bilecek gU~te olduklar1ndan devletin mUdahalesini isteme

mektedirler. lkinci neden kapitolist ekonominin bUtUn dun

yoda ve 6zellikle geli~mi~ Ulkelerde bir bunol1mo girmi~ 

olmolar1d1r. Durokloyan sermaye birikimine yeni bir hiz 

verebilmek i~in, inson 60esini d1~layan piyasa mekanizma

s1no yeniden ve tom i~lerlik kozond1rmay1 bir ~ik1~ yolu 
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olarak gBrmektedirler" (1). 

Vurgulamak zorunda oldu~umuz nokta Keynes'in "ken-

di dBneminde" hakli oldu~udur. ~Byleki, Keynes aslinda, 

1929 dUnya krizi ve devami olan 1930 1 lar1n zor yillarinda~ 

Roo&evelt, Hitler ve Mousolini'nin kendi Ulkelerinde uygu

lod1klar1 yeniden dirilme hareketlerinin iyi bir gBzlemci

si olmu~ ve bu horeketleri bir teoriye ~evirmi~tir ·(1936, 

Gene! teori kitobi). Sistematize edilen bu hareketler, ki

saca, devletin a~ik bUt~e politikasi gUderek, tum Ulke 

halk1n1 alt yapi yat1r1mlar1nda ~al1~t1rmas1 ve bu yolla 

halka Ucret da~itarak yani gelir yaratorak, minimize olmu~ 

·efektif talebi conlandirmak olarak ifode edilebilir. Bu 

dBnemde Almanya'doki otobonlar, Romo 1 n1n yeni meydonlori 

ve ABD'deki "~ukur kaz, ~ukur kopot" foaliyetleri bu meto-

dun 0~1k kon1tlor1d1r. Keynes, bUtUn bu gBrdU~U izlenimler 

neticesinde, klasik iktisodin teorilerini ele~tiriyor ve 

devlet mUdohalesinin ko~1n1lmoz dldu~u ve maliye politiko-

lor1n1n a01r bcsti~1 bir ekonomik model! savunuyordu ve 

hokl1yd1 do o dHnemde. Ancok Keynes'in ~ans1zl101, bu mo-

deli Brnek clan Ulkelerdeki a~1k bUt~e politikcs1n1n kobul 

edilebilir limitleri ge~mesi ve uygunsuz para bas1m1 oldu. 

Yap1lon bu hotalcr, neticede l965'lere gelindiO~eli~mi~ 

Ulkeleri dohi s1k1nt1ya sokmoyo bc~lom1~t1r. Keynesyenci

lerin de tovsiye ettikleri pUr~pora politikos1n1n yordimi-

(1) Sodun Aren, DU~Un Dergisi, Arolik 85, Keynes'ten 
Friedmon'a kriz ekonomileri, s.34. 
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n1n istenmedi~i, moliye politikolor1 do ekonomiye yord1mc1 

olmuyordu. Zoten 1930'dan 1945
1
e kador bir DUnyo Sova~1 

doho ge~irmi~ Ya~l1 DUnyam1z, uluslororas1 ekonomi a~1s1n

don daha griftle~iyor ve Keynes'in zamanindaki ekonomik 

foktBrler ve olaylor tamamiyle deOi~iyordu. Bu a~omada 

Freidman ve Phelbs'in, Keynes'in teorisini ele~tirerek, 

parasol yakla~1mla ortaya ~ikmoi1 ko~1n1lmazd1r. Ancak 

kendi d6neminin ~ortlar1na uygun teoriler yaratanlor1 

ele~tirmek ne derece do~ru olobilir. 

Philips e~risinde i~sizlik ve enf lasyonun tercih 

edilebilir iki ekonomik fakt8r olmas1n1 ele~tiren Friedman 

ve Phelbs bu konuda ~u fikri savunmoktodirlar. Ekonomide 

belli bir i~sizlik oron1 her zaman vard1r, ve bundan ka~i

nilamoz. Olke vatando~lori uzun sUrede enf losyon ve i~siz

liOinin dengede kaloco01 ~eklinde beklentilerini ~ekillen

dirirler. Devlet bu i~sizlik oron1n1 kobul ederek piyasaya 

mUdahole etmemelidir. Sendikolar do 1 onti-sosyal olorak1 Uc

ret konusunda bask1 yopmamal1 ve serbest ekonomi ~ortlar1-

n1 bozmamol1d1rlar. Ye.ni,piyasaya emek ve sermaye girl~ 

~ik1~lar1 serbest olmol1. Enflasyon dolay1siyle, ekonomik 

hayattaki olos1 gev~emeler birak1lmol1 ve di~ ticaret sek

teye u~rat1lmamal1d1r. Sendikol foaliyetler en aza indi

rilmeli para arz1ndaki oynamalor ise belli bir yUzdeyi 

ge~memelidir. 

BUtUn bu 0~1klamalar neticesinde ortayo ~ikan il

gin~ ger~ek, Keynes'in teorisinin doha sosyol i~erikli 
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olmos1d1r. Freidmon 1 1n, Philips e~risini ele~tirdiOi para

sol yoklo~1m, esosen bu teoriyi reddetmekle berober, i~siz

liOi ozoltmok i~in bir miktor enf losyono kotlonmok yerine, 

enflosyonu ozoltmok i~in bir miktor i~sizli~e kotlonmoy1 

i~inde to~1yor. Yon! onti-sosyol bir o01rl1k var. Ostelik

te devlet mUdoholesi istenmiyor. Yoni bir sure i~sizliOi 

Bnlememe politikos1 ile sendikolor zor durumdo b1rok1ld1 

ve i~sizlik korkusu ile sendikolor bir tok1m tovizlerde bu

lundular. Acoba 2. DUnya Sovo~1 1 ndan sonra gitgide s1k1~an 

Bot1 ekonomileri, ilerlemeyi i~~iler oras1ndoki rekobeti 

orttirmodo mi bulmu~tu? Ne olurso olsun insan haklar1n1n 

doha fazla sovunulduOu bir dBneme gidi~te, ters bir ok1m 

gibi kal1yor. Freidman 1 1n, vergilerin toplonmos1 a~1s1ndan 

oronlor1n1n ozalt1lmos1 konusundaki teklif i de Devlet ge

lirlerini pek ortt1rmom1~t1r. 

Bu o~omodo Federal Alman ~onsBlyesi Helmut Schmidt'

in, g8revden oyr1lmas1ndon bir ka~ ay sonra, dUnyo ~apin

doki ekonomik durgunluk Uzerindeki gBrU~lerini 0~1klod101 

ve ayn1 ondo hem Hamburg'ta Die Zeit, hem Poris'te Le Monde 

hem lngiltere'de The Economist ve doho bir ~ok 8nemli dergi 

torof 1ndan yoy1nlonm1~ mokolesinden bir ka~ posoj vermek 

gerekir : 

"1970'lerin bo~1ndo hepimiz kozon~l1 ~ikocok gibi 

g8rUnUyorduk: Sonoyi Ulkeleri, kolk1nmon1n e~iOindekiler, 

petrol Ureticileri, dohos1 petrolsUz kolk1nmo yolundokiler. 
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1979-BO'deki ikinci petrol fiyat patlomos1ndon bu 

yono her~ey deOi~ti. ~imdi, l930 1 lordan bu yona gBrUlmu~

lerin en k6tUsU olon, derin bir DUnyo Ekonomik Duroklamos1 

(Resesyon) i~indeyiz. ~ons1m1z yover giderse, torih~iler 

bu y1llor1 11 8UyUk Durgunluk 11 (The Great Stagnation) olorok 

odlondirocoklor. Yok e~er zomonin olometlerini yonli~ oku

yup dizginleri elden ko~1r1rsok, ~ocuklor1m1z bu y1llar1 

1930 1 lor1n y1k1m1ylo kor~1lo~t1rocoklard1r. Ekonomik ve 

siyosal sistemimiz konusundo ku~ku duymoyo bo~loyocoklor 

ve belki bazi Ulkelerde onu safro soy1p - 1933 1 te Almanlo

rin yapt101 gibi - gemiyi kurtormok i~in denize d6kecek

lerdir. 

DUnyo ekonomisinin durumunun k6tU oldu~u su g6tOr

mez. Amo, bunun ~oresi yok de~il. Sorunlor1m1~0 insanlo

rin i~i, ~6zUmleri de insonlorin elinde. Ancok bunun anlo

mi hUkUmetlerin sorumlulukloriylo yUzyUze gelmeleri gerek

ti~i. Pozar mekonizmos1n1n g8rUnmez eline 6ylesine inanip, 

Amerikoli k6~e yozori Joseph Kroft 1 1n deyi~iyle, 11 0~1k~a 

yUrUtUlen politikolor1n rolUnU g6rmezlikten gelmeyi 11 iste

yemeyiz. "Pozar mekonizmos1n1n kendini iyile~tiren gUcU 11 

her derdimize devo olamoz. 

1~ bo~indoyken, Keynesgil ekonomi onloy1~1 ile pa

rasol (Monetarist) politikalarin belirledi~i iki 0~1r1 u~ 

arosirido bir orto yol tutmayo ~ol1~t1m. Amo, doOoldir ki, 

Almon ekonomisinin ikinci petrol f iyot potlomas1n1 izleyen 

dUnyo ekonomik bunol1m1 i~ine gitgide sUrUklenmesini 6nle-
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yemezdik. DUnya ekonomisine boOl1 kold1k. Ancok ortok her 

~oba ile rota ~izebilirdik. Bu yUzden, 10 y1l <Snee, 11 KU-

tUphone Grubu 11 nu {Moliye bokonlor1n1n resmi olmoyon top

lont1lor1) ve hemen ord1ndon ekonomik doruk toplont1lor1ti1 

dUzenledik. 

BugUn, hUkUmetler fel~ olmu~ g<SrUnUyor. Onlor1n si

yosol koror olmaktaki iktidors1zl1klar1, o~ ve i~sizlerin 

ki~isel ~oresizliOiyle boy til~U~Uyor. Dedelerimizin, boba

lar1m1z1n ve bizlerin dU~leyemeyeceOi bir dUnyay1 yorat1p 

bize teslim eden sistem, gittik~e orton bir da~1lmo tehli

kesi i~indedir ... 11 (2). 

11 Bat1 Sonoyi Ulkelerinde 32 milyonu o~k1n inson ~u 

onda i~sizdir. EOer bu OECD Ulkeleri % 3 ger~ek bUyUme hi

z1n1 yeniden elde etseler bile, gelecek birko~ y1ldo i~

sizlik ozolmoyocokt1r; eCer belli bo~l1 devletler ~imdiki 

ekonomik politikolor1n1 sUrdUrUrlerse i~sizlik artacaktir 

( Boka.<;izelge 1). Ger~ekten dUnya Uret imi daralmaktad1r. 

DUnya ticareti 1980 1 de duraklamo, 1981 1 den bu yona ise 

ozolmaktad1r. Koposite kullon1m1 bUyUk 6l~Ude dU~Uk, sabit 

sermoye yot1r1mlor1n1n ozolmos1 sUrUyor. DUnyoy1 koplayan 

if laslar1n say1s1 1982 1 de yepyeni bir doruk noktas1na 

eri~ti. Detroit'te i~sizler ve yoksullora a~evi a~1lmas1 

gerekmi~se, bu, orda ekonomik ~tikUntU var, demeye gelir. 

Kalk1nma yolundoki Ulkelerce satilan pek ~ok ham

maddenin ger~ek fiyatlor1 son 30 y1l1n en dip noktos1nda-

(2) Helmut Schmidt, 11 DUnya Ekonomisi Kumarmosas1nda 1~ 
Le. Mond~ dfr~isr.1 Mort 1983, s. 30-31. 
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dir. Kolkinmo yolundoki Ulkeler ~imdi kozond1klor1yla es-

kisinden ~ok doha oz1n1 olobilirler. Hommodde fiyatlar1n1n 

dU~UklU~U, petrol f iyotlor1n1n yUksekliOi ve foiz oronlo

r1n1n fohi~liOi kalkinmo yolundaki Ulkelerin cari hesapla

rinda bUyUk gedikler a~t1. 1982'deki 0~1klor1 bile, 1978 
.) 

dekinin U~ koti ol~UsUndedir. 1978 y1l1ndo petrolsUz Ulke-

lerin hep birlikte 23 milyar dolor cori hesop 0~1~1 vord1; 

198l'de bu, 73 milyor doloro yUkseldi ve 1982'de belli be

lirsiz bir ozolmo gorUldU. l~te bu yUzden, ozgeli~mi~lerin 

bor~ yUkU 1982'de 600 milyor dolor1 o~m1~t1r. Bunun dortte 

U~Unden ~o~u, ticori foiz oronlori ile yapilan bor~lanmo-
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lardir. DUnya ~apindaki ekonomik duraklamanin bir yil daha 

sUrmesi onlar i~in {Belki de kredi a~an bankalar 0~1s1ndan 

do ciddi sonu~lor yoratabilecek) bir felcket olur ... 11 (3). 

"1970 1 lerin hizli enflasyonu, dUnyay1 ekonomik bir 

ini~e ge~irdi. Nedenleri korma~1k. En ba~ta, Amerikan dola

r1n1n a~1r1 bolluOunun, sava~in bitiminden bu yana bUyUk 

bir nimet olu~turan Bretton-Woods sistemini ala~a01 edi~i. 

Oysa bu sistem, dBviz kurlar1n1n oturmu~luOunu soOliyor ve 

dUnyadaki hUkUmetleri ve Merkez Bankalar1n1, kendi politi

kalar1n1 dolar1n deOerine gBre dUzenlemeye zorluyordu.Ulus

lararas1 al1m-sat1m, uluslaroras1 bor~ alip-verme ve ulus

lararas1 yat1r1mlor, sobit dBviz kurlarina g8re yapilabil

mekteydi. l960 1 lar1n sonlarina doOru, i~ler iyi giderken 

d8viz kurlar1n1 ayarlamaktaki isteksizlik ve Vietnam sava

~ina para saOlama sorunlari, Merkez Bankalar1n1 d8viz pi

yosas1na kari~maya zorlad1. ABO, kendi altin yedeklerini 

d8viz pazar1n1 dUzenlemekte kullanamad1§1 ya do kullanmak 

istemedi§i i~in, 1971-73 arasi bu sis~em yava~ yova~ ~8kU~

tUye uOradi. Dolarin de§eri, temel ilkeler a~1s1ndan hakli 

g8rUlemeyecek bir 8l~Ude, hizla du~tu. 

DUnya d8viz kurlar1n1n hemen hepsinin dolara kar~i 

saptanm1~ sabit kuru saOlama yUkUmlUlUOUnden kurtulmasi, 

ayn1 zamanda hUkUmetleri bUt~e ve para {monetary) politi

kalar1n1 kendi 8demeler dengesine g8re ayorlama bask1s1n

dan kurtardi. Pek ~ok hUkUmet i~in para hacmini artt1r1c1 

politikalarla (para basarak) f inanse ettikleri bUyUk bUt~e 

(3) Ibid., s.32-33. 
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0~1klar1n1 sUrdUrme f1rsati do~du. Enflasyon ve enflasyon 

beklentileri ise artti. Bu do petrol kartelince, fitili 

ate~lenen fiyat patlamas1na yol o~ti. Petrodolarlori hiz-

la dBndUrmek amaciyla ~ar~abuk bulunan dUzenekler de ge-

r iye kalani tamamladi. Kise vadelerle yatirilan petrol 

dolarlarindan, geri kalonlarla bir Eurodolar piyosasi ya

rotmak ve ~imdiye dek duyulmami~ Bl~Ude uluslararasi bor~ 

y1Cmok ~ok kolaym1~ gibi gBrUndU. Ger~ekten de, sonayile~

mi~ Ulkeler, aslinda, petrol fiyat arti~inin kU~UcUk bir 

bBlUmUnU Bdediler, asil bUyUk yuk, di~ 8demeler dengesinde 

korkun~ a~1klarla kar~ila~an kalkinma yolundakilerin sir

tina yUklendi. 

Uluslororasi 0~1r bor~ yUkUnUn tolihsizli~i ve Bde

yemezlik tehlikesi, ortik sonayi Ulkelerinin ticori bonka

larinin kopis1n1 ~alm1~ bulunuyor. 

1979-1980'in ikinci fiyat ~oku, ayni yollo otlati

lamaz, bUyUk Bl~Ude · psikolojik ve siyasal nedenler yUzUn

dendir bu; Pek ~ok hUkUmet - hakli olarak - enf lasyondan 

ko~kmaya ba~ladi; parasol (monetary) s1nirlamalaro yBneldi 

ki, kisa sUrede bunda do ipin ucu ka~ti. 

Ger~i pek~ok Ulke bUt~e siniilamalari yapmakta 

ge~ bile kalm1~ti. Enflasyoncu 1970'lerde, dohosi 1960'

larda, kimi devletler sosyol yordim horcomolor1ni- hozine

den f inanse ederek- ger~ek bUyUme ve vergi gelirleriyle 

uzun dBnemde kor~iloyobileceklerinin ~ok UstUnde bir dUze

ye vord1rm1~lordi. Pek ~ok Ulkede bu sosyol Bdemelerin 
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fiyat art1~1na ba~lanmas1 (indeksleme)~i~leri daha do ko

tUle~tirdi (Ayni donemde Ucretlerin de fiyat art1~1no 

bo~lonmasi veyo ono gore indeklenmesi ise enf lasyonu da

ha do korUkledi). 

Ayn1 ando parlamentolor ve hUkUmetler kendi yerli 

tar1mlor1n1 ve sonoyilerinin geni~ kesimlerini ~ok a~1r1 

bi~imde desteklemeye giri~tiler. Geli~mi~ ekonomiler, es

neklik ve durumo uyobilmeye yeteneklerini onemli ol~Ude 

yitirdiler. Ve kolkinmo yolundoki bir ~ok Ulke, a~1r1 id

dioli kolkinmo ve sonoyile~me hedef lerini se~tiler; 1970 

ler s1ros1ndo bunlorin pek~o~unun hayol oldu~u ortayo 

~ikti. 

Bretton-Woods sistemi. v~ soptanmi~ doviz kuru sis

temlerinin ~okU~UnUn ordindon~dUnyo ~opinda enflosyon gel

d!. Buno, dUnyo al1m-sot1m1ndoki serbetle~me (Liberolizas

yon) e~iliminden geri donUlmesi e~lik etti. Avrupa Toplu

luOu i~inde bile 1970'lerin e~ilimi yer etmeye yUztuttu; 

kiso gorU~lU ulusal bencillikler ve ulusol ekonomik poli

tikanin baski gruplarino teslim olmosi olgusu, ulusloraro

si i~birli~inden UstUn geldi~ Bu yUzyildo ikinci kez, dUn

yo ekonomisinin uzun sUrecek bir ~okUntUye (depresyon) sU

rUklenmesi ~ok bUyUk bir tehlike olorok bo~1m1zdo dolo~

makto, Benjamin Franklin'in ~u ozdeyi~i belki de hakli ~i

kacak: ''Birbirimize .s1k1 s1k1ya tutunolim, yoksa hepimizi 

teker teker a•ocoklor ... 11 (4). 

(4) Ibid., s. 34-35. 
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"HUkUmetler birlikte ~ali~ma gUcUnU kendilerinde 

bulamozlorsa, ko~1n1lmoz olorok, 1930 1 lar1n yan1lg1lor1no 

dU~eceklerdir: A~1r1 parasol ve moli s1n1rlond1rmolar, pa

ralar1n1n de~erini dU~Urme (devolUasyon) yar1~1, korumac1-

l1k ve uluslararasi kredi zincirlerinde ve dUnya bankac1-

l1k sisteminde kopmalar bo~gBsterince Bertrand Russel'in 

alayl1 Bzdeyi~ini - hayatta ayn1 yan1lg1ya niye iki kez 

dU~meli, yanilmak konusunda se~enekler 8ylesine bol ki -

bugUn ciddiye almak zorundayiz. Yanli~lar arasindan se~im 

yapmaya durumumuz elvermez; ~ok ciddidir. HUkUmetlerin 

i~i kolay de~il, ~UnkU, toplumdaki yerle~ik ~ikarlardan 

ve kendi parlomentolor1ndan ho~nut olmak zorundalar. 5yle 

ki; herbiri ancak di~er hUkUmetlerle uyum i~i~de davran

makla bu bosk1lara direnebilecektir. E~er hUkUmetler i~

sizlikle sava~ma sorumluluklar1n1 yerine getirmeye niyet

lilerse ortak bir hUcumo kalk1~malar1n1n zaman1d1r. 

t~sizli~i bir gecede silip sUpUrecek sihirli bir 

ila~ yoktur. B8yle bir hayal besleyenler ABD ve !ngiltere

deki ekonomik duraklomolardon ders olmol1d1rlor. I~sizli~i 

azoltma sUreci, uzun ve yovo~ bir sUre~tir. Arna hedefleri

mizi daha ~imdiden saptamamiz gerekir. ABD'nin 8nderliOi 

oltinda Bat1 sanoyi Ulkeleri ba~1 ~ekmek zorundodirlar. 

Gerekli olan belki, ba~ka Ulkelerin herbirinin ekonomik 

politikalar1n1n yak1n e~gUdUmUdUr. A~1kt1r ki, bu hem to

lebi oturmu~ kilan {stabilize eden) hem de yat1r1m ~al1~

molar1n1 geli~tiren Bnlemleri i~ermelidir. Bunlar Ulkedeh 

Ulkeye deOi~iklik g8sterecektir, ama birbiriyle uyu~abi-
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lecek ve hep birlikte bir bUtUn olu~turacak tUrden olmali

dir. Yoksa ulusal dUzeyde akla tam anlamiyla yotkin (sen

sible) g6rUnen politikolar hi~bir sonu~ vermez, daha k6tU

sU geri teper. 

Bayle uyumlu bir ~oba g6sterilemez ise, neler ola

ca~ini, ge~enlerde Henry Kissinger opa~ik s6yledi: "E~er 

Bati Ulkelerinin halki demokratik hUkUmetlerin, ekonominin 

alinyozini ellerinde tuttuklarino olon inan~lorini yiti

rirlerse, bu ekonomik bunolim, Boti demokrosisinin bunol1-

m1na d6nU~ebilir. 

Kat1lanlor1n (ABD, Joponya, Bat1 Almonya, Fransa, 

1ngiltere, 1tolya ve AET Komisyonu) ortak ~obo g6stermele-

. ii, Mayis (1983) ayinda, Williamsbury'deki ekonomik doruk

ta, toplont1n1n ana temosi olmosi gerekir. Temel sorunlori 

gUndem di~i birakan U~UncU sinif konular Uzerindeki a~iz 

dalo~molor1n1 yinelemeye durumumuz elvermez. Temel sorun

larl ise, ancok kotilonlor 6dUn vermeye haz1rsa ~6zebili

riz. Birbirimizi su~lamokla bir yere varamoy1z" (5). 

Bir uyguloy1c1 olorak Helmut Schmidt'in g6zlemleri

nin yerinde oldu~unu s6yleyebiliriz. 

Konuyu toparlarsak, 1970'lerde bUtUn DUnya'da artan 

ve yay91nla~an yUksek ve sUrekli f iyat art1~lar1 (enf las

yon), daha 6nce rastlan1ld1~1 veya varsay1ld1~1 ~ekilde 

kendi ba~1na ortaya ~ikmami~, oyrica beraberinde i~sizlik 

ile bir iktisodi durgunluk ta birlikte g6rUlmU~tUr. 

(5) Ibid., s. 36-37-38. 
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~zellikle, 1969 ile 1974 orosindo, !ngiliz ve ABD 

ekonomilerinde meydano gelen ekonomik dengesizliklerin 

bir neticesi ve bir onglaSokson bilimsel ad olorak, stog

f losyon literature girmi~tir. 

Stogf losyon kelimesinin ortaya ~ikmasino neden 

olon bu ekonomik dengesizliRleri belli bo~li 2 noktodo 

toplayabiliriz: o) !ngiltere ve daho ~ok ABD ekonomilerin

de bo~g~steren enf losyonun, gerileme (ressesyon) horeket

leriyle ayni doneme rastlomosi; b) Arton i~sizlik ve bera

berinde Uretimin yova~lamasi (stagnasyon). 

Ancak enf losyon ve gerileme horeketlerinin ayni dij

neme rastlomosi ilk defa ortoya ~ikon bir olay deCildir. 

2. DUnyo sovo~1ndo ve sonrosindo do bu tip konjonktUrel 

hareketler olmu~, ancak etki ve sUresi bok1m1ndan bu dere

ce olmam1~t1r. Anca~, defolarca tekrarlad1~1m1z gibi, hU

kUmetlerin hatalari, ekonomik gerilemeyi her seferinde da

ha ~iddetli bir bi~imde ge~~ekle~tirildi ve en nihoyet 

l970'lerde ekonomistlerin pek de kolay ~ijzUmleyemedikleri 

bir dUzeye geldi. Bir ba~ka onemli nokta ise daha evvel 

f iyat art1~lar1n1n, sadece tom istihdam veya 0~1r1 istih

dam durumlar1nda s8z konusu olmos1 ve klasik modelinde 

buna izin vermesiydi. Ancok l970'lerde olu~an ekonomik 

oloylar dU~Uk istihdam seviyesinde de enf losyonun ~ikabi

lece~ini g8sterdi. 

"70'lerde ABD, !ngiltere ve Franso ekonomilerinde 

rostlonan bu ekonomik s1k1nt1lor1, bir tom yUzyil once de 

gorUyoruz. Bu do, 1829-1929'doki gibi, 1870-1970 y1llor1n-
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do do, yUzy1ll1k konjonktUr dalgalanmalar1n1n ge~erliliOi 

ile ilgili teorilerin iddaas1n1 yapan teorisyenleri halk-

11 ~ikarir niteliktedir. 

2. DUnya Savo~1ndan sonroki d8nemleri ele al1rsok 

46-54 ve 54'den sonraki d8nemlerde geriye dBnU~ yapan eko

nomik aktivite, tuketim mallar1 f iyat endeksinde haf if 

bir dU~U~e neden olmu~tur. Ancak bunu izleyen 57-58 geri

lemesi, stagf lasyonist eOilimi belirgin bir ~ekilde bera~ 

berinde getirmi~tir. 61-62 gerilemesi de Hncekilere ben

zer eOilimler gBstermesine kar~1l1k, Hzellikle 1968-73 

dHneminin ekonomik gerilemesi enf lasyon ve durgunluktan 

olu~an daha belirgin bir ortam ortaya koydu. Bu donemde 

f iyat art1~1 olarak nitelediOimiz topton e~ya ve tUketim 

mallar1 f iyat endeksindeki art1~ yan1nda, Ucretlerde de 

devoml1 art1~ gBrUldu. Bu erode i~sizlik seviyesi de o do

neme kadar tahmin edilmeyen en yUksek dUzeylere ula~t1. 

"Ekim ayina gelindiOinde Gallup EnstitUsU'nce yap1-

lan bir kamuoyu yoklamasina gHre Amerikan halk1n1n % 51'! 

bir depresyona doOru gittiklerini dU~Unmekteydi. Nihayet 

Kas1m sonunda ABD Hazine Bakan1, bunun sava~tan bu yana en 

kotU resesyon olduOunu kabul etti. Bununla birlikte, ABD 

siyasal dUzeninin en yetkili kohini olan Foreign Affairs'

in Ocak 1975'te yay1nlad101 makolelerde, Milton Friedman 1
-

1n monetarist taraftorlar1 Harold Cleveland ve Bruce Brit

tain, "Bir DUnya Depresyonu Mu? 11 sorusuna bUyUk harflerle 

HAVIR cevab1n1 veriyorlar, 1930 1 lar1n BUyUk Depresyon'unun 

pore orzindoki dorolmodan koynoklond101n1, bu resesyo-
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nun bo~oriylo ~ekip ~evrilebilece~ini ve bugUnUn onohtar 

sorunlorinin dUnyo enf losyonu ve dUnya porasi oldu~uno bi

zi temin ediyorlordi. 0 sirodo i~sizlik 10 milyona kador 

~ikmi~ti. Foreign Affoirs'in oyni soy1sinda DUnya Bankasi 

Ba~kan Yordimcisi ve bonkonin Kalkinma Plonloma MUdUrU 

Hollis Chenery, 11 DUnya Ekonomisini Yeniden Yopilondirma" 

Uzerine bir makole yoyinlami~ti. Bu makalede sBzU edilen 

soruf'.Uar yolnizco petrol ve yiyecek f iyatlarindaki ort1~

lord1 - sermoy~ birikimi krizinden zimnen onlo~ilon ve bu 

krizin gerektirdi~i yeniden yopilandirmodon ise hi~ s~z 

edilmiyordu. 

Kise vadeli en kiso kestirim bile ortik ger~ek~i 

de~ildir. ~ubot 1975 1 e gelindi~inde, ABD'de resmi i~sizlik 

oroni % 8,2 1 ye yUkselmi~ti. HUkUmet, 1977 1 ye kodor bunun 

% 8,S'u ge~meyece~ini, % 8 dolayindo oynoyoco~in1 iddia 

ediyordu. Oysa iki oy sonro i~sizlik oron1 % 8,9 1 0 yUksel

mi~ ve Moy1s 1 to do% 9,2 1 ye ulo~mi~ti. 

Cteki hUkUmetlerin, OECD ~ibi uluslarorosi 6rgUtle

rin, ekonomik ve "konjonktUr 11 oro~tirmo enstitUlerinin ve 

de ba~lico basin orgonlarinin do durumu fo~kl1 de~ildir. 

Bu bakimdon, Brne~in, Londra'da yoyinlanan The Times'in 

l Temmuz l974 1 teki kestirimine gBre ABD, Almanyo, Franso, 

Ingiltere, ltalya ve Japonya'nin hepsi birlikte 1974'te 

% 0,5'lik bir bUyUme g~sterecek ve 1975'te de bu bUyUme 

% 3,7 ile sUrecektir. Ger~ekte ise 1974 y1l1 ve ertesi al

t1 ay boyunca bu Ulkelerde Uretim % lO'un Uzerinde dU~U~ 

gBsterdi. Homburg'daki HWWA EnstitUsU'nUn kestirimine g~re 
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(1 Ekim 1974) dUnyo ticoreti 1974 1 te % 6 ve l975 1 te % 5 

ortocokti. Ger~ekte ise l975 1 te % 10 gibi ger~ek bir dU~U~ 

gosterdi. Fronso 1 n1n 1971-1975 donemini kopsoyon Ulusol 

Ploni - ki geleneksel olorok i~ hoyotinin ihtiyo~ ve orzu-

lorinin ifodesinden biro% ote bir ~eydir - 1971-75 i~in 

goyrisofi milli hosilodo % 5,9'luk, Uretken yotirimlor 

i~in % 6,8 1 lik ve kotmo deOer i~in de% 3 1 lUk bUyUme hiz

lori ongorUyordu. Ger~ekte ulo~ilon oronlor ise sirosiylo 

% 3,6; % 3,6 ve % 0,9 oldu ... 11 (6). 

11 ABD 1 de i~sizlik Hoziron 1976'do (Moyis'toki % 7,2 

den) yUkselmeye bo~loyorok Ekim'e kodor(% 8,l'de koldi) 

yUkseli~ini sUrdUrmU~tUr. Ge~en 1973 yozindon beri i~siz-

lik Almonyo, Fronso ve Joponyo'do ortmoyo boJlomiJtir. Av-

rupo Ekonomik TopluluOu bUtUnUnde de Hoziron 1976'do i~

sizli~in ozolmosi durmuJ, ortiJ boJlomi~tir (17 A~ustus 

1976). Ey~Ul'e gelindiOinde iJsizlik Hollando'do % 5,7'ye 

ve Bel~iko'do % 8,7'ye (13 Kosim 1976), Kosim'do do %9,4'e 

kodor ~ikmiJtir (13 Arolik 1976). Tobi! ki istihdomi sUr

dUrmek sermoye i~in en onlomli ol~Ut de~ildir. Amo 1976 

yozino gelindi~inde Uretim ve "bo~lico ekonomik gosterge-

ler" de genellikle yovoJlomi~ yo do dU~mUJtU. Kuzey Ameri-

ko'do 1975 ortolorindo bo~loyon ve sonro Avrupo'yo ve Ja-

ponyo'yo yoyilan conlonmonin, l976'nin ikinci yorisinda 

hep hizini yitireceOi bekleniyordu. YovoJloma yoygin olup 

ger~ekte bUtUn OECD ulkelerini etkilemektedir ve ABD ile 

(6) Andre Gunder, Ekonomik Kriz ve Az GeliJmiJ Olkeler, 
Fronk, Ernest Mandel, s. 16-17. 
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ozellikle Japonya'doki geniileme ise en iyi halde mUtevozi 

olorak nitelendirilebilir .... Yedi bUyUk ekonomi birlikte 

al1nd1~1nda, sinai Uretim Nison'dan bu yona duroklam1it1r. 

ABD'de sinai Uretim EylUl'e kadar hiz1n1 art1rmoy1 sUrdUr

mUi ama Japonya, Almanya, Ingiltere ve Kanada'da, yil or

tasindan beri hemen hemen durgun kalmii ve Fransa'da do 

y1l1n ilk ~eyre~inden bu yana gozle gorUnUr bi~imde yavai

lamiitir. 

Yedi bUyUk OECD Ulkesi i~in toplam GSMH'nin 1976'

nin ikinci yar1s1nda, y1ll1k yUzde 3,5 oraninda artmokta 

oldu~u tahmin edilmiitir. Bu oran, Economic Outlook'un 

Temmuz say1s1nda ongorUlen yUzde 4,75'lik orondan epeyce 

dUiUktUr. Toplam iisizlik de, dolay1s1yla, yeniden yUksel

meye bailomiitir. 

Temmuz 1976'da "uzmanlar" a gore "gelecek yillarda 

ii hayat1 hareketlenece~tir" diyen USN, 25 Ekim 1976'da ge

lindi~inde, "bailica ABD iirketlerinin Ust dUzey iiletme 

iktisat~1lar1" oras1nda yapilan bir anket yay1nlad1. Buna 

gore, ankete kat1lanlar1n % 6 1 s1, bir sonraki ekonomik ini

iin 1977'de bailayaca~1n1, % 54'U 1978'de, % 25'i 1979'da, 

% 4'U 1980'de ve % S'i de l980'den sonra bailayaca~1n1 soy

lemekteydiler .... " (7). 

Bu durum ekonomisi kuvvetli olsun olmas1n butun Ul

keleri etkiledi. Ozellikle bizim gibi kalk1nma ~abasi ve

ren ve silkinen geliimekte olan Ulkelere bir engel olarak 

~ikti. 

(7) Ibi~., s. 22-23. 
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Devlet lstatistik EnstitUsU TUrkiye lstatistikleri

ne bakt1~1m1zda, 76 ile 80 ba~1 arasinda GSMH'daki geli~-

menin % 7,7'den % 0,7'ye, buna kar~in fiyat endekslerinde-

ki art1~1n % 17,44'den, % 78,53 1 e, i~sizli~in % 13'den, 

% 14,06 1 ya, Ucret seviyesindeki art1~1n do% 34,76'dan, 

% 44,53'e c;1kt1~1 gorUlUyor. 

Bu rakamlar stagflosyon doneminde, TUrkiye ekonomi-

sininde hayli zorland1~1n1 gosteriyor. 

B - EKONOMlSTLERE G5RE STAGFLASYONUN TANIMI 

Stagf losyon kelime anlami olarak artik "kotU ekono

mik durumu" ifade edebilmek ic;in kullan1lmaktad1r. Bir c;ok 

ortok noktoda birle~melerine ra~men, yine de c;e~itli yo-

zarlarin stagflasyondan c;1kord1klar1 anlam farkl1 olmokta-

a) Periyodiklerden Wisu stagf lasyon ic;in; Uretimde 

gorUlen stagnasyon ile enf losyon doneminin bir oraya gel-

mesi yan1nda, Ucretler ve f iyatlarin birbirlerini takip 

ederek yUkselmesine kor~1n, mal ve i~gUcU tolebinin art

mamasi ve hatta bilhossa dU~mesr ~eklinde bir ac;iklama ge-

tirmektedir. 

b) Samuelson; "stagnasyon doneminde arton enflos-

yon" ~eklinde ac;1klamoktad1r. 

c) OECD te~kilati; Uretimin stagnasyon doneminde, 

enflosyon ve i~sizlik seviyesinin yUkselmesi, 

d) Gobler; kiso sUreli olmayan istihdom dU~U~lerin-

de enf lasyon h1z1n1n yUkselmesi, Uretimin stagnasyonu, 

e) Schmal, stogflasyon'a; stagnasyon + enflasyon; 

~eklinde yorum getirmektedirler. 
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Hatta bir tokim kelime oyunlorino girmek suretiyle 

stogflosyonu, "deflosyonist enflosyon porodox'u" veyo 11 enf

losyonist ressesyon 11 veyo "fiyot enflosyonlu istihdom def

losyonu" olarok tonimloyanlara do rastlanmaktadir. 

Ancok soymi~ oldu~umuz bu tanimlori dikkatle ince

lersek, hemen hemen tamamin.inenflasyon ve ekonomik gerile

menin oyni dBneme rostlodiklori gBrU~Unde birle~tiklerini 

gBrmekteyiz. Yoni bir ekonomi, dU§Uk istihdom seviyesinde 

iken, ekonomik geli~me durgunluk devresi i~ine giriyor ve 

hotto bu durgunluk, gerilemeye dBnU§Uyor ve bu credo f i

yotlor gene! dUzeyinde yUkselme oluyor. 

C - STAGFLASYONUN O~ELERl 

Stogflasyonji~inde,durgunlu~u, enflasyonu, gerile

meyi, i~sizli~i, istihdami ta~imoktadir. Stagflosyono doho 

ayrintili girmeden evvel, stogf losyonun bir B~esi olan bu 

kovroml.ori dogenel hotloriylo ele olmak gerekir. 

1. lstihdam 

Gerileme dBnemine girmi~ bir ekonomide durgunluk ge

ne! kurol olorok dU~Uk istihdam dUzeyi ile de~il ozalon is

tihdom dUzeyi ile bo~do~tirilmolidir. ~UnkU toplom tolep 

relotif olorok ozolir veya durgunlu§o u~rarso, her ne kador 

Uretim kopositesi bir devre Bnce yapilan yatirimlardan ve 

teknik geli§meden doloyi ortmayo bir sUre devom etse de, 

ekonominin toplom Uretim de§eri du~er. Durgunlu§un du~uk 
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istihdam dUzeyinde gorUlememesi, dU~Uk istihdom dUzeyinin 

yUkseli~inde Uretimde de bUyUk arti~lar gorUlmesindendir. 

Azalan istihdam seviyesi, dU~Uk istihdam seviyesi olarak 

mUtela edilse de, reel dU~Uk istihdam seviyesi ile (dU~en) 

azolan istihdam seviyesini kori~tirmomak gerekir. Ekonomi

nin gerilemesi ile dU~Uk istihdom seviyesi ayri ~eylerdir. 

EndUstrilerin geli~me hizlar1 devaml1 dU~me egiliminde ol

du~undan, ~ok dU~Uk ekonomik geli~me ve strUktUrel veyo 

kronik i~sizlik, geli~mi~ Ulke ekonomilerinde ~ozUm bekle

yen sUrekli sorunlar1 olu~turacaktir. Stogflosyon ile oza-

lan istihdam baglant1 i~indedir. 

2. f~sizlik 

Stagf losyona bagli 2. kovrom i~sizliktir. GUnUmUzde 

i~sizlikten kovronQ_n degi~mi~tir. Klosik ve neoklasik

lerde, herkez eme~inin morjinal verimine tekabUl eden bir 

reel Ucret dUzeyinde ~ol1~t1r1l1r. Buradaki dU~Uncede 

i~sizlik yotmaktodir. Hatta moneter teorinin piyoson1n ye

terli ~ekilde i~lememesi nedeniyle kaynaklanan ge~ici i~

sizligi, tabii i~sizlik dayanog1n1 ~ikarm1~t1r. 

BugUnkU anlamda i~sizligi ilk Keynes ortaya atm1~-

t 1r. Gayri iradi i~sizligin nedeni expost ve exonte fark1-

d1r. Yani devre ba~inda plonlonan ve devre sonunda ger~ek

le~en transaksiyonlorin farkl1 olu~undon kaynaklanir. Ure

ticinin Urettigi mala kar~1 piyasada tUketici gelirinin 

yetersiz veya s1n1rl1 olmas1 nedeniyle yeterli ef ektif ta

lep mevcut degildir. Bu okUlmOlosyon sonucu ise goyri irodi 
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i~sizlik gorUlmektedir ki bu toplom efektif tolebin eksik

liginden ~ikmoktodir. 

Bir de modern mikro iktisodin getirdigi Freidman'in 

i~sizlik kovromindon horeketle sunulon doge! i~sizlik kov

romi vordir. Tom istihdom kovromiylo birlikte dU~UnUlen bu 

i~sizlik, ekonomide belli bir i~sizligin her zomon kobul 

edilmesi fikrini yonsitmoktodir. 

StroktUrel i~sizlik ise emek potonsiyelindeki strUk

tUrel dengesizlikten veya sermaye strUktUrUndeki dengesiz

likten ~ikon i~sizlik demektir. ~ogu kez teknolojik geli~

menin veya talep strUktUrUndeki geli~menin nedeni olarak 

or~~' ct.lko.r. 

3. Enf losyon 

Stagf lasyon i~indeki 3. kavram enf lasyondur. Enf

lasyonu ele olirsok; enflosyon genel f iyatl~r seviyesinde

ki bir yUkselme e~ilimi olorok kendini gosterir. Klasik 

literotUr enflasyonu tedavUlde kullanilan ora~larin o mem

leket piyasasinin ihtiya~larindan fazla artmasi ve bu ar

ti~in devam etmesi sonucu para kiymetinin koybolmosi ve bu 

suretle de f iyatlorda yUkselme gorUlmesi bi~iminde tonim

lonmoktadir. Bizim bu uzun tonimi cari fiyat dUzeyinde, 

toplam talebin toplam arz'don fazla olmasi holi ~eklinde 

kisoltmamiz mUmkundUr. 
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Enf lasyon paranin satin alma gUcUnU kaybetmesi ve 

buna ba~li olorok toplom orzin toplam talebi kor~iloma ye

tene§ini kaybetmesi ~eklinde de a~iklanabilir. 

Enf lasyon f iyat yUkselmelerinin ozeti olorok 

kor~imiza ~ikar. Ancak ekonomide neler enflasyondur? Fiyat 

yUkseli~lerini belirgin, onemli veya hissedilir gibi te

rimlerle literotUrde keyfi olarak ifode etmekteyiz. Enflas

yon kavraminin i~inde ger~ekten f iyat arti~inin sUreklili§i 

sozkonusudur. Bu nedenle, sel, tufan, yangin ve deprem gi

bi, torim mahsUlUnU aniden etkileyen nedenlerden olu~on ge

~ici ve/veyo bolgesel f iyot orti~lorini enf losyon kovromi

nin di~indo tutmak gerekir. ~UnkU enflosyon toplam ekonomi

yi i~ine clan bir mokro kavramdir. Enflosyon fiyat seviye

sindeki sUrekli arti~ olarak kabul edildi~inde ol~Ulebilme 

yetene§ine kavu~moktadir. Ancok Ulke i~inde her fiyoti el

de etmek mUmkUn olmodi~indon bunu f iyot indeksleri gibi is

totistiki verilerle incelemek doho koloy olmaktodir. Enf

losyonu incelerken, orkosinda bulunan orz ve talebin teme

linde, piyasaya aktarilan parasol koynaklarin enf lasyonu 

korUkledi§ini ve yine bu olayin istihdamlo do§rudan do~ru

ya ili~ki i~inde bulundu§unu unutmamak gerekir. 

n 
BugUn, enflasyonun ~e~itlerini ekonomisner 3'e ay-

rilmak suretiyle incelenmektedirler.: Telep, maliyet ve 

f iyat enf lasyonlari. 
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a - Tolep Enf losyonu: 

Toplom tolebin, toplom orzdon (= Uretimden) fozlo 

olmosindon dogmoktodir. Ekonomide tolep kom~ilonmi~, orz 

buno yeti~ememi~tir. Tolep ~i~kinliginin, to~k1nl1g1n1n ne

denleri bellidir. Tolep, yo kamu horcomolori veyo ~zel ke

sim horcomalor1n1n sUr'otlenmesinden artm1~t1r. Kamu harco-

malari, Devletin doho fozlo komu hizmeti yopmok isteginden 

ortmoktodir. Devlet (buno Kotmo BUt~eli 1doreler ile Mohal

l! 1doreleri de dohil etmelidir) toplumu te~kil eden birey

lerin ekonomik, sosyal, kultUrel ve klosik ihtiyo~lar1n1 

yerine getirmektedir. Bu~but~e horcomolori ile yopilobilir. 

BUt~e horcamalor1n1n a~ik finonsmoni enf losyonun ba~lica 

nedenidir. Denk bUt~eler ise, enflosyonlo mUcodelede en et

kili unsurlordir. 

Devlet horcomalar1n1n sUratle bUyUmesi yaninda, 8zel 

kesim toleplerinin hizlo ortmosi do enf losyonu etkilemekte

dir. Kredi hacminin geni~lemesi, kredilerin tUketim sonoyi

ine y8nelmesi,enflosyonist bosk1y1 ortirir. 

Ayrico toplom tasorruf larin, toplam yatirimloro yet

memesi, yot1r1mlarin gecikmesi ve Uretime 0~1lomamas1, tolep 

enflosyonunu belirgin hale getirir. 

b - Maliyet Enf losyonu: 

Herhangi bir molin {veyo hizmetin) moliyetini olu~

turon unsurlarin bazilarindo f iyot yUkselmeleri oldugundo, 
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maliyet ort1~lar1 g~rUlUr. Bilindi~i gibi, maliyeti olu~

turon unsurlor oros1nda, hal'TLJTloddeler, i~~ilik, i~letme 

ve idare gidef.leri, amortismanlor, reklom ve ula~t1rma 

giderleri gelmektedir. Bunlar orasinda harn..;nodde f iyotla

r1 ile i~~ilik Ucretl~ri en ~n s1ralar1 i~gal ederler. 

Ancak, i~~i Ucret arti~ tolepleri ile prodUktivite 

art1~1 dengeye gelmi~se maliyetlerde yUkselme olmayabilir. 

~ok defa maliyet unsurlar1 hep birlikte yUkselme 

g~sterir. Tarim UrUnleri genellikle sanayiinin 11 hom.,..rnad

desi11 ni te.kil ederler. Bir enflasyon d~neminde "i~~i Uc-

. retleri 11 devaml1 tazyik edilerek art1r1lmak istenir. t~

letmenin su, elektrik, bokim, koruma, telef on vb. giderle

r inde de art1~lar olacaktir. BUtUn bu unsurlar maliyet 

(= input) ort1~1 yarat1r, Uretilen mal1n birim ba~1na ma

liyeti yUkselir. Bunun sonucu piyosayo arzedilen mam01Un 

fiyat1n1n da yUkselmesi gerekmektedir. 

1970 sonrosi enflosyon,~nce tolebin tohriklile bo~

lom1~, daha sonra ma! ve hizmet maliyetlerinde g~rUlen 

yUkselmeler, bu enf losyonu 11 maliyet enf losyonu 11 haline d~

nU~tUrmU~tUr. 

c - Fiyat Enf losyonu: 

Ekonomilerin Devletin f azlaca mUdahale etti~i boz1 

Ulkelerde 11 fiyot 11 lar Devlet~e tesbit edilir. Devletin 

fiyotlar1 tesbitte gUttU~U ana goye tUketiciyi korumak, 

Uretimde yeknesak bir girdi f iyat politikas1 izlemek, ta-
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ban fiyatlari ile tar1mc1y1 korumok, dengeli ve uygun bir 

Ucret verebilmek vs. dir. 

Bu suretle, Devlet, gelir do01l1m1 ve sosyol denge 

so~lomok orzusundadir. 

DUnyado ve Ulkemizde Komu 1ktisadi Te~ebbUslerinin 

(KlT) bazan zororino ma! sott1klar1 gC:SrUlmektedir. Bazi 

yillardo "torim destekleme al1mlar1" sUbvansiyonlori i~er-

mektedir. 

Bu durumda f iyatlarin art1r1lmos1no do kamu otori-

feleri karor vermektedirler. 

DiOer taraftan, ~zel kesim de kendi arasinda ''fiyat" 

konusunda anla~1lobilir. Gene! olorok, bizim gibi Ulkeler-

de "tUketiciyi koruyan kurumlor" bulunmomoktad1r. Buno kor-

~ilik, monopol, dUopol ve oligopol halinde ~ol1~on imolot 

sanayii, ~ok iyi C:SrgUtlenmi~tir. Bunlar bir bask1 grubu 

olarak, ortami uygun gtsrdUklerinde, "fiyot" lari yUkseltme 

olana01 elde etmektedirler. 

Bu 3 ~e~it enf lcsyon birbirinden ayr1 olorak du~u-

nUlemez. Maliyetler, fiyatlar ve talep arasinda tlnemli 

ili~kiler vardir. Genellikle maliyetlerde yUkselmeler, ki-

so sUre sonro i~~inin ve tar1m Ureticisinin toleplerinin 
# 

artmasino neden olmoktadir_ . . ~ II> 

(8) 1970 Sonrasi Enflasyonu; Dr. llhan Ozer, Maliye Kurulu 
Tetkik Kurulu Ba~koni, Moliye Bakonl101 T~tkik Kurulu 
Yay1n1, No: 1979/199. 
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Enflosyonun 1970'lerde problemli hole gelmesinin en 

Bnemli nedenlerinden biri , enf losyonun koyno~1n1n yonli~ 

te~hisindedir. Keynes'in o~ik but~e politikos1n1 izleyen 

iktidordoki hUkUmetlerin, emisyon hocmini, zororlor1n1 du-

~Unmeden, devomli ortt1rmolor1, sonu~to 1970'lerde enflos-

yonun yUkselmeye bo~lomosi ile bir ponik hovos1 yoratti. 

Sadece 0~1r1 tolebin yorott1~1 bir enf losyonmu~ gibi, s1k1 

para politikasiylo enf losyon dizginlenmeye ~ol1~1ld1. Ancok 

petrol krizi ile bo~gBsteren Uretim girdilerindeki moliyet 

ort1~lor1, mollorin f iyotlar1n1n artmosinda talep fozlali-

~inc gBre doho etkiliydi. Birde tolebin kis1lmos1yla so-

ti~lor dU~Unce, orzcilor zoten artmi~ olan maliyetlerini 

kar~1layamoz hale geldiler. Oretimde dU~U~ bo~gBsterdi.~ok 

karma~ik ve de~i~ik tUr ve faktBrlerden olu~an Ulke enflas-

yonun te~hisinde ve mUmkUn oldu~unca tedarikinde ne kadar 

titizlik gBsterilmesi ve yava~ davran1lmas1 gerekti~i ra

hot~a anla~1labiliyor. 

Enf losyonist yakla~1mlar konusunda do de~i~ik f ikir-

ler sBz konusudur: 

• Freidmanc1, yeni parasol yoklo~im enf losyonun sebe-

bi olarak, ge~mi~te uygulonon para ve moliye politikala-

rinin sonucu para arz1n1n devomli olarok ortmos1n1 gBste-

rir; fakat bu politikolarin uygulanmos1n1 gerektiren sebep-

ler Uzerinde durmaz. Piyosa ekonomisinin yapisinda istikra-

rin herzamon mevcut oldu~u vorsay1m1ndan hareket etti~i 

i~in bu sebepleri BzUnde red eder. Bu varsay1m1n ge~erlili-
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gi ise bUyUk 6l~Ude torti~mo konusudur . 

Keynesci yoklo~imlo yeni parasol yakla~im orosindaki 

fark~paro orzi, toplam talep ve Uretim dUzeyi orosindaki 

ili~kileri degi~ik ~ekilde yorumlamalarindan kaynoklanir. 

Keynesci yoklo~imda,poro orzindoki orti~lorin f iyat

lor gene! dUzeyi Uzerindeki etkisini, toplom talebin para 

orzindaki arti• kar~isinda esnekligi ve Uretim hacminin f i-

yatlar gene! dUzeyindeki arti~ kar~isinda esnekligi belir-

ler. Bunlordan birincisi likidite tercihine ve yatirim 

fonksiyonuna, ikinci.Sikaposite kullanimina baglidir. Para 

arzindaki arti~, toplam talebe yans1d1g1 oranda, tam kapa

site kullon1m1na (tom istihdoma) kador Uretimi orttirir, 

o noktadan sonra fiyatlari yUkseltir. Keynesci yakla~1m1-

nin Philips'den sonra ki ~eklinde ise Uretim kapasitesi(tam 

istihdom) s1n1r1na yakla~1ld1g1nda, para arzi ve toplam ta

lep artarsa, Uretim ortar, ancak fiyatlor (Ucret hoddi) da. 

yUkselir ~UnkU i~gUcU piyosas1nda tom rekobet ko~ullari 
n. 

yoktu&_(9). 

tt 
Yeni parasol yakla~im do para arz1n1n degi~mesi, 

yalniz fiyatlar gene! dUzeyini etkiler, ~UnkU para arzinda-

ki arti~lar dogrudan ve tUmUyle toplam talebe ve f iyatlara 

yonsir. Kise d6nemde, beklentiler rasyonelle~inct.ye kador, 

Uretim artabilir oncok bu arti~ hem sUresiz hem ge~icidir. 

Beklentiler bilin~lendiginde Uretim orti§l durur ve Uretim 

(9) C.O. TUtengil'e ormogan, 1.0. fktisat Fok. Yay1nlar1, 
Istanbul 1982, Enflasyon teorisine iki yokla§im, 
Prof .Dr. Sevim G6rgUn, s. 460. 
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hocmi eski dUzeyine, para arzindoki orti~don evvelki duru-

muna geriler. 

Her iki yoklo~im mokro bUyUklUklerle ilgilidir ve 

enf losyonu meydona getiren olayin toplam talep ile toplam 

Uretim orosindaki dengesizlikden kaynoklond1~1n1 kobul 

eder. Arolorindaki fark, para arz1 ile Uretim hacmi arosin-

doki ili~kiyi de~i~ik ~ekilde yorumlomolar1d1r. 

Yopisol yakla~im BzU bok1m1ndan ikisinden de f orkli-

dir. Pora orz1n1n artmos1 ve toplam taleP-toplam Uretim 

dengesizliOinin meydano gelmesi1 enflosyonu ba~latan olay 

.de~ildir. Bu yakla~imda enf lasyonist baskilor ekonominin 

yop1s1ndoki bozukluklardan kaynaklonir. Genellikle ele 

al1nd101 ~ekli ile yapisal yakla~imda enf lasyonu ba~latan 

olay geli~en Ulkenin Uretim yap1s1n1n kaynak yetersizli-

~i, kurumsal engeller ve benzer sebeplerden dolay1 yete-

rince esnek olmamas1d1r. Bunun i~in Uretimin bile~imi ve 

miktar1, geli~me sUreci i~inde, toplam talebin miktarinda 

ve yap1s1nda meydana gelen de~i~iklikleri kar~ilayomaz. 

Sonu~ olarak boz1 Bnemli mallarin arzinda dar boOazlar 

olu~ur. Para arz1 yeterince esnek ise, ilkin bu mallarin 

fiyat1 ve giderek di~er mallar1n fiyat1 yUkselir ve enf

lasyonist sure~ ba~la~~~O) . 

• Yapisal yakla~1m1n geli~en Ulkelerdeki enf lasyonu 

izah etmek i~in kulland101 modelde ger~ek pay1 bUyUktUr. 

Bu yakla~1m1 benimseyen iktisat~ilar ~o~u zamon hizl1 enf-

(40) a . g. e. , s. 461. 
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lasyonist bir sure~ ile geli~me sUrecinin birbirinden ayri-

lam1yacag1 sonucuna var1r. Ancak, Philips'in istihdam ile 

enf lasyon oras1 kurdugu ili~kiye benzer bir ili~kiyi, yapi-

sol enflasyonla geli~me arasinda kurmalar1 ele~tirilebilir. 

Enf lasyon koynak yetersizliginden ve kaynak dag1l1m1ndaki 

bozukluklardan kaynaklan1yorsa, bunlarda yapilacak baz1 

ayorlamalorla hi~ olmozso enf lasyonun hiz1 kesilebilir. Bu 

ele~tiri bir yona, kan1mca, yopisol yoklo~im enflosyonu 

izah etmede daho etkin ve ger~ege uygun bir onaliz ~er~~-

vesi soglamoktad1r. ~UhkU, enflasyonun sebebini her Ulkede 

ve her zaman oyn1 olayo baglamak mUmkUn degildir. Sonra, 

enf lasyonist bask1lar1n olu~masina sebep olan olay veya 

olaylarla, enflasyonist sUreci yaratan olayi birbirinden 

ayirmok gerekir. Para orz1n1n esnekligi enflosyonist sure-

cin olu~mos1 i~in elveri~li ortom1 hazirlor. Fokat enflas

yonist baskilor ~ogu zoman para hocminden bog1ms1z olarak 

ortoya ~ikar; tlrnegin parasol gelirde hi~bir degi~me ol-

maks1z1n tUketim harcamalari artobilir. Enf lasyonist bas-

kilarin enf lasyonist sUrece dBnU~mesini para hacmini yete-

rince dar tutorak bir sUre Bnlemek mUmkUndUr. Ancak fiyat 

ort1~lar1n1n bu ytlntemlerle bast1r1lmas1, enflasyonist 

bask1lar1 gidermedigi gibi bu ytlntemlerin Uretim hacmi ve 

kaynak dag1l1m1 Uzerinde Bnemli olumsuz etkileri de var

'' dir •.• (11). 

Sonu~ olorak gerekli kavromlor1 belirledikten sonra, 

bUtUn bu kavramlori ve tan1mlar1 birle~tirirsek, stagf las-

~~ a.g.e., s. 461. 
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yon; tum ekonomide f iyatlarin hissedilir derecede yUksel

mesi yaninda, potensiyel Uretim f akt~rlerinin en dU~Uk du

zeyde istihdam edilmesiyle birlikte,ekonomik bUyUmenin en 

alt dUzeyde tutulmasi olayidir,diyebiliriz. 



1K1NC1 BOLOM 

STAGFLASYON OLAYININ OLU~UM TEOR1LER1 

VE YAKLA~IM Bt~lMLERt 

A - OLU~UM TEORlLERt 

GUnUmUzde birka~ stagf lasyon tUrU Uzerinde durul

maktadir. Bunlar 

1. Duval stagf lasyon, 

2. ~arta ba~li stagf lasyon, 

3. AktUel stagflosyon. 

1. Duval Stagflasyon: 

E~er bir ekonomik clay, i;sizli~i ve enflasyonu 

a~ikliyor ve bUtUn· yakla~imlar1n1dc enf lasyon ve i;sizli

~e ba~liyorsa, bu yokla~im ve olu~um bi~imi (dUvdl) ikili 

olu;umdur. ~~yleki : 

a. 'ok yUksek Ucretler yokla~1m1: Doha ~ok keynes 

8ncesi i~sizlik denge teorisine ve neo-keynesien sosyo

politik enf lasyon teorisine daycnir. Arton yUksek Ucretle

rin deOi~mesi sonucu, enf lasyon ve i;sizliOin olu~tuOunu 

iddoo eder. Holen ekonomide istihdom edilen kolifiye eme~e 

yUksek Ucret 8denmekte ve bu 8denen Ucretlerin moliyetler 

konoliyla f iyotloro yans1t1lmos1 sonucu ekonomide enf las-
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yon gorUlecektir. Bu orodo ekonomiye yeni kotilon gen~ ve 

kalifiyesiz emeOin yUksek Ucretle istihdami dU~UnUlemedi

Oinden, ekonomide i~sizlik enf losyonla birlikte gorUlecek-

tir. Ekonominin belirli Uretim bron~lorinda 6rne~in: ~ok 

yUksek tolep strUktUrUne sahip oligopol piyasalorda, eme~e 

esosen yUksek Ucret odenmektedir. Bu Ucretlerin, oligopol 

piyasos1n1n rekobeti ko~ullarindo, emek piyasosinda yUk-

seltilmesi sonucu, ekonomide struktUrel dengesizlikler ya

nindo enf losyon ba~loyacoktir. Bunun yonindo diOer Uretim 

bron~lari emeOe oligopol piyosalarinda olduOu gibi yUksek 

Ucret odemeyecektir. Ancak bran~lar orosi Ucr~t dUzeyleri 

~omen i~inde dengelenecek ve oligopol piyasasi d1~1nda ka

lan bran~lar Uretim sektorleri yUksek Ucret dUzeyinde eko-

nomiye yeni katilan emeOi istihdom edemeyecektir. Bunun 

sonucunda ekonomide i~sizlik ve enf lasyon ayni onda gorU-

lecekt ir (11). 

b. Asiri tolep yokla~1m1: Bu yakla~im daho ~ok 

ekonomideki genel dengesizli~in nedenini dengesizliOe boO-

lomoktodir. Di~er bir !fade ile, ekonomideki 

stUrUktUrel i~sizliOin genel bir i~sizli~i doOurocaOi ve 

strUktUrel enf losyonunda yoygin enf losyon {yopisol) doOu-

rocoOi iddiosino doyand1r1lmoktod1r. Telep exp~nsiyonu 

{geni~lemesi) sonu~ta emek stUrUktUrUnde dengesizliOe ne

den olocak ve ekonomide emeOin kiso sUrede immobil olmasi 

nedeniyle genel dengede, i~sizlik ve i~sizli~in yorataca~i 

sonu~lari doOurocaktir. 

{i2) Holit ~oloOlu, Stogflasyon (1975-1980 TUrkiye Bunal1-
m1), Gozi Universitesi Basin Yayinevi, Kasim 1983, 
s. 15. 
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c. Telep gerilemesi {ressesyonu) yakla~imi: Keynes

in i~sizlik yakla~imina ve kullanilamayan kapositeden do

loyi artan birim maliyetlerin do~urdu~u sonu~laro dayandl

rilir. Di~er bir ifade ile, oligopol rekabet piyasasinin 

hUkUm sUrdU~U bran~ ve sekt~rlerde f iyat hareketleri, ta

lep gerilemeleri yaratabilir. Bu do ekonomide, bu talep 

gerilemesinden dolayi, bir takim oligopolist karakterde 

sonu~lar yaratacaktir (~3). 

2. ~arta Ba~li Stagf lasyon 

Bu yakla~ima g~re enflasyon ve i~sizlik nedenleri 

birbirleri ile ~eli~ki i~inde de~ildir. Bu nedenlerin ay

ni zamana rastlamasindan do~an ikilem stagf losyon teo r isi

ni a~iklomaya ~ali~ir ki, bu ikilimlere teorisyenler ~u 

~ekilde grublandirmi~lardir. 

a-1) YUksek dUzeyde para expansiyonu-yUksek dUzey

de reel taban Udltler, 

2) YUksek dUzeyde para expQflsiyonu - Toplom cari 

talebin ~ok dU~Uk dUzeyde kalmasi, 

3) YUksek dUzeyde para exponsiyonu - emek orz 

talep uyumsuzlu~u, 

4) YUksek dUzeyde para exponsiyonu - sermaye sto

kunda arz tolep uyumsuzlu~u. 

(13) ibid., s. 16. 
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b-1) YUksek dUzeyde toplom tolep - yUksek dUzeyde 

reel tobon Ucret, 

2) YUksek dUzeyde toplom tolep - potensiyel emek 

stUrUktUrUnde tolep uyumsuzlu~u, 

3) YUksek dUzeyde toplom tolep - toplom sermaye 

stoku stUrUktUrUnde talep uyumsuzlu~u. 

c-1) YUkselen piyosa f iyotlar1 - yUksek dUzeyde ta

ban Ucretler 

2) YUkselen piyasa f iyatlar1 

lorn talep, 

dU~Uk dUzeyde top-

3) YUkselen piyasa fiyotlar1 - potensiyel emek 

stUrUktUrUnde tolep uyumsuzlu~u, 

4) YUkselen piyasa f iyatlar1 -toplam sermaye sto

ku stUrUktUrUnde talep uyumsuzlu~u; 

d-1) YUkselen parasol Ucretler - du~uk dUzeyde top

lam talep, 

2) YUkselen parasol Ucretler - potensiyel emek 

stUrUktUrUnde tolep uyumsuzluOu, 

3) YUkselen parasol Ucretler - toplam sermaye 

stoku stUrUktUrUnde talep uyumsuzluOu; 

e-1) Telep ve prodUktivite geli~imleri arosinda 

uyumsuzluk - dU~Uk dUzeyde toplom talep; 
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f-1) Telep dU~U~leri - orton tobon Ucretler, 

2) Telep dU~U~leri - potonsiyel emek gUcUnde to

lep uyumsuzlu~u. 

~arta baOl1 stagflasyon teorisini savunan teorisyen

lerin bu ad1 kullanmalor1n1n nedeni, stagf lasyonu 0~1klor

ken enf losyon ve i~sizliOin birlikteli~inin ~art olmosin

dan ileri geliyor. Bu ~orta ba~l1 olarok moneter ve Keynes

yen teori i~in ~unlar1 sByleyebiliriz 

a. Moneter teori, Bzellikle para arz1 ve enflasyon

la ilgili kot1 ~al1plar1 i~inde stagf lasyon olay1n1 a~ik

layabilmektedir . En bUyUk yord1mc1s1 ise, doOol kobul et

ti~i bell! bir i~sizlik oran1n1n ekonomide her on varoldu

Oudur. Ancak stagflasyonu kisa dBnemde 0~1klayamamaktad1r. 

b. Keynesyen teori ise i~inde bulundurdu~u dU~Uk 

istihdom ve enflasyon teorisi ile stagflasyon oloy1n1 

0~1klayomamoktod1r. Neo-keynesyenlerin kendi enflasyon te

orileri dohi, dU~Uk istihdom teoriside gBzBnUne alinorak, 

ancak otonom olarak artan Ucretler ile toplam tolepte bir 

dU~UklUCUn ayn1 zamona rastlamos1 sonucu stagf lasyonu 0~1k

layabilmektedir. Yani burada do bir ~orta ba~l1l1~1 gBrU

yoruz Ci+). 

3. AktUel Stagflasyon Olu~umu: 

Yukar1da a~iklamaya ~al1~t1~1m1z bu 2 stagf lasyon 

teorisi, dikkat edilirse, istihdom ve enflasyon teorilerine 

(14) A.g.e., s. 16-17-18-19-20. 
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doyan1lorok teorik olorak stagf losyonu 0~1klamoktad1r.~zel

likle ~orto bogl1 stogflosyon teorisinde kimi enf lasyon ve 

i~sizlik ~artlor1n1 gUnUmUz ekonomik ko~ullarinda gBrmek 

pek mUmkUn degildir. Bu nedenle bir takim teorisyenler, ak

tUel yokla~imlorla stogflasyonu 0~1klomoya ~al1~m1~lard1r. 

Teoride birbiri !le ~eli~kili durumlor1 birak1p, halen ak

t Uali tesini koruyan stagf lasyonu gUnUmUzdeki ~artlariyla 

0~1klamak yerinde olacaktir. Bu aktUel yorumlar ise : 

A) Kapal1 stogf lasyon olu~umu; 

B) Kurumsol stogflasyon olu~umu; 

C) Sebep-sonu~ stogf lasyon olu~umu; 

~eklinde 3 s1n1fland1rmado toplonabilir {15). 

A) Kapol1 Stagflasyon Olu~umu: 

Bu olu~um, Bzellikle ~arta bagl1 stagf lasyon olu~um 

teorisine ve dUval stogflasyon teorisine benzemektedir. 

Burada do enf lasyon ve i~sizligin nedenleri ayn1d1r. Yani 

ekonomide hUkUm sUren enf lasyonun nedenleri ayn1 zomanda 

ekonomideki i~sizligin nedenlerlni olu~turmoktadir. i~siz

ligin enf losyonu, enf losyonun i~sizligi etkileyebildigi 

~ift yBnlU bu nedenlerin bir ka~ Bnemli olon1n1 burada be

lirtmek gerekir : 

{ 15) I bid . I s . 2 0- 21. 
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1. Arton Maliyetler 

Oretim maliyetlerinin ~e~itli bi~imlerde ortmasi, 

mal ve hizmetlerin piyasa f iyatlar1n1 etkileyerek, piyasa

daki tekdUzeli~i, dengeyi bozar ve enf lasyon olayini ba~la

tir. Bu mal ve hizmet fiyatlarindaki dengesizlik emek piya

sasini do etkiler, ve i~sizlik yoratir. 

2. Telep Gerilemesi 

Nominal Ucretlerde olu~an arti~lor dolayli olarak 

piyoso f iyatlarini yUkseltince, netice olorok enf lasyon 

olu~ur. Bu enflasyonist d5nemde ortalama maliyetler fiyat-. 

larin belirlenmesine esos te~kil etti~i i~in orton enf las

yon, ozalon toplom tolebin nedenini te~kil eder. Ayrico 

kapositenin dU~Uk kullanimi, sobit moliyetleri birim ba~i

no yUkseltir. Bu durumo oligopol piyososinin karokterleri 

de eklenince, i~sizlikle ilgili nedenler de ortoyo ~ikor. 

3. A~iri Telep Geli~meleri 

Bu tclep geli~meleri ekonominin kimi sektBrUnde enf

lasyonu yarat1rken, kimi sektBrUnde i~sizli~i ortaya ~ikar

moktodir. Emek piyosas1n1n elastikiyeti-Bzellikle emeOin 

Ucretinin f leksibl olmomosi- emek piyososinda dengesizlik 

yaratir ve i~sizlik artar. Ostelik bu art1~ enflasyonu 

ozolt1c1 hi~ bir etkide bulunamoz. 
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4. Di~ Ticaret Hadlerindeki De~i~me 

Hammadde f iyatlarindo meydona gelen bir arti~ en

dUstri mollor1n1n moliyetlerini de ortt1r1r. Bu moliyet or

t1~lor1, bir torofton endUstri mollor1n1n Uretim h1z1n1 dU

~UrUr, di~er torafton endUstrideki pota,nsiyel emek gUcUnde 

i~sizlik yorot1r. Bu orodo orton moliyetler Uretim mollor1-

n1n moliyetlerini etkiledi~inden, endUstri piyosos1ndo enf

losyon bo~layocokt1r. Bu do hommodde piyosos1ndo cori top

lom talebin gerilemesi ve bu kaposite dU~UklU~U ile hommad

denin piyoso f iyot1n1n yUkselmesine neden olocokt1r . Hom

modde f iyotlor1n1n yUkselmeside d1~ ticoret hoddini olumsuz 

etkileyecektir (~6). 

B) Kurumsol Stogf losyon Olu~umu 

Bir Ulkede bozulon ekonomik dUzeni yeniden eski ho

line getirmek iktidor hUkUmetlerinin i~i olorbk gozUkmek

tedi~. Ekonomik koror orgonlor1, hUkUmet dahil, bu iyile~

tirmeyi ger~ekle~tirmek i~in, kimi zoman ekonomik, kimi 

zomon sosyo-ekonomik kimi zomon ise politik tedbirlere mU

rocoot ederler. Bozen olinon bu tedbirler, ekonomideki 

hostol1~1n te~hisindeki hotolor nedeniyle beklenen sonucu 

vermeyebilir. Ostelik olinon bu tedbirlerin, te~his hotos1 

yoninda, zamanlamo ve bilimsellik 0~1s1ndan do hctali ol

masi, iyile~tirilmeye ~al1~1lon ekonomiyi bozulmos1ndan 

evvelki ba~long1~ noktos1ndan ~ok doha kotUye gotUrebilir. 

(16) Ibid., s. 20-21-22. 
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Bu o~omodo bozen kosten bilerek, bozen ise bilgisizhk 

ve tecrUbesizli~in UrUnU olobilecek ekonomiyi kBtUle~tiri

ci bu tedbirler, enflosyon ve i~sizli~i Bnlemek bir yana, 

stogflosyonu do~uracok ortami bile yorotobilmektedir. Bu 

hotali tedbirleri iki ona bo~likto toplayobiliriz: 

1. Etkisiz Anti - Enflosyon Politikosi, 

2. Geni~letici Paro-Maliye Politikosi. 

1. Etkisiz anti - enflosyon politikasi: 

Ekonomiye yBn veren korar birimleri, Bzellikle hU

kUmetler, Ulkedeki enflosyonun hiz1n1 yavo~latmok veya to

momen durdurmok i~in mUdohale ederler. Bu di~aridon yap1-

lan enf losyonun hiz1n1 yava~lat1c1 veya durdurucu Bnlemle

re Keynes'in para ve maliye politikosi Brnek gBsterilebi

lir. Bu uygulama zomanla istihdom seviyesini dU~UrUr. Os

telik Keynesyen para ve maliye politikalor1n1n Bzellikle

ri nedeniyle enf lasyon hizi durmaz ve beklenen sonu~ elde 

edilemez. Zira Ulke ekonomisindeki mal ve hizmetlerin pi

yosa f iyotlori oligopolitik bir karakter ta~imokta ve ma

liyetlerle direkt ili~ki i~inde olmaktadir. Bu o~amada 

Ucretlerin o~a~i do~ru fleksibl olmomasi, alinon politik 

karar yaninda talepte herhongi bir gerileme sa~l1yamad1~1 

gibi, mevcut enflosyonu de~il durdurmak~aksine hizlond1-
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2. Geni~letici Poro-Moliye Politikosi 

Anti-enf losyon politiko uygulomolor1n1n simetri~i

dir. Ekonomide dU~Uk istihdomda kaynaklonan yUksek i~siz

lik seviyesi hergUn arti~ g8steriyorsa, hUkUmet Keynesyen 

geni~letici pora-maliye politikasina ba~vurobilir. Bu uy

gulamada i~erdi~i 8zelliklerle, Ulkedeki enf losyonu art

t1r1r. Buna kar~1n bu politika uygulamasindan beklenen, 

i~sizlik arti~ hiz1n1 durdurmak veya i~sizlik seviyesini 

dU~Urmek mUmkUn olamaz. Diger bir ifade ile geni~letici 

para-maliye politikas1ndan beklenen "enflasyonist i~siz

lik mUcadelesi" sBzkonusu olamaz. S~nu~: Stagflasyondur. 

0 halde Keynes' in dU~Uk istihdam politikas1n1 etkisizle~

tiren sebebler nelerdir? Kisaca geni~letici para - moliye 

politikas1 cori toplom talepte boz1 arti~lar koydedebi

lir, fokot bu ort1~lar1n ekonomideki istihdom etkileri is

tihdam Uzerinde etkili olmadan evvel, teknolojik geli~me 

ve ekonomik rasyonelle~me vas1tas1 ile obsorbe edilir, ve

yo lstihdam e\kileri ~hrocat azal1~lar1 ve ithal talebin

deki art1~lar yoluyla di~ariya oktar1l1r. 

Geni~leyen talebin enf lasyon etkileri, bir taraftan 

uluslororosi rekobet gUcUnU, dolay1s1ylo ihrocot1 ozoltir, 

diCer taraftan ithol tolebini art1r1r. GUdUlen bu politiko 

nosil oluyorda tam istihdama varmadan evvel ekonomide enf

losyon yorot1yor? Bu sorunun cevab1n1, ya yUksek moliyet

lerde veya stUrUktUrel dorbo~ozlordo oromok gerekir (4?). 

(i1) Ibid., s. 23, 24. 
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C) Sebep - Sonu~ Olu~umu 

Olkelerin ekonomilerindeki geli~me de~i~ik nedenler

den doloyi sekteye u~romi~ olobilir. Hatto ekonomide bir 

gerileme devri ba~layobilir. Bu devre, beklenenden daho 

uzun sUrerse, i~sizli~i ve enf losyonu do beroberinde geti-

• rir. Sonu~ Stogflosyon lo noktalanir. Enflosyonu ve i~-

sizli~i onlemek i~in alinon f renleyici otomotik onlemler 

ya yetersizdirler veya enf lasyon ve i~sizli~i onlemede an

lams1zd1rlar. Hatta boz1lor1 i~sizliCi ozolt1rken enflas

yonu korUklerler, veyo aksine enf losyonu onlerken i~sizli

Ci korUklerler. Tabii her iki yondeki geli~menin sonucu 

do stogf lasyondur. 

Sebep-sonu~ stogf lasyon olu~umunda sosyol olaylor 

ekonomik oloylor1n nedeni ve ekonomik olaylorda sosyal 

olaylorin nedenini te~kil ederler. Bu olaylar iki ana ba~

lik alt1ndo toplonabilir; Bunlor BolU~Um mUcodelesi ve 

sekteye u~rot1lan Ucret-fiyat uyumudur. 

1. BolU~Um MUcadelesi 

lstikrorli bir geli~me i~inde bulunan ekonomiler, 

toplumu olu~turon ~e~itli sosyal gruplar1n deCi~ik ihti

ya~lor1na cevap verebilme imkonlor1na sohiptirler. Bu ne

denle toplumu olu~turan gruplor, HUkUmetlerin tam istih

dam politikas1 hedef i gUvencesi i~inde olduklar1ndon, res

sesyon ve i~sizlik gibi ekonomik olaylor1n kisa sUreli 

oloca~1 dU~Uncesi i~inde taleplerinde herhangi bir kis1t

lamaya gitmezler. HUkUmetler,ekonomik gerilemeyi ve i~siz-
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liOi belirli seviyelerde tutmoyo ~ol1~1rken~toplumun geli

~en ihtiyo~lorini do kor~ilomoyo ~oli~irlor. Bu arodo~po

litik o~idon i~sizliOin enf lasyon yorotici unsurlorini do 

ortodon kaldirmoyo ~oli~irlor. Ancok bu ~obolor. uzun sU

reli olamoyacaOindan~gerileme d6nemleri kisa sUrelide ol

sa,firmolori ve i~~i sendikalarimoli~a geldikleri Ucret ve 

fiyot taleplerinden vozge~iremiyeceklerdir. Her sosyal 

grup enf lasyonun yUkUnU bir ba~ko gruba yUkleme ~abas1 

i~inde mUcodeleye girecektir. Bu mUcadeleden hi~ bir sos

yal grup korli ~ikamayocak ve sonunda her grup, i~sizlik 

ve enf lasyondon pay1n1 alocaktir. 

2. Sekteye UOratilon Ocret-Fiyat Uyumu 

BilindiOi gibi Ucretler ve ~oOu kez de fiyotlor, ta

raf lor (i~~i-i~veren) orasinda yapilan onla~molarlo tesbit 

olunurlar. Sanoyi ve hizmetler kesiminde istihdam edilen 

Ucretlilerin gelirleri, ait olduklari sendikalar ve i~veren 

temsilcileri orosindo yopilon pazarliklar sonucu imzolonon 

ve ~oOunluklo iki yil sUreli toplu s6zle~melerle tesbit 

olunurlar. Toplu s6zle~me sUresi i~inde sabit Ucret geliri 

elde edenler, bu sure i~inde olu~on enflasyondan en ~ok et

kilenenlerdir. 

Ancak enf lasyondan etkilenenler sadece Ucret geliri 

elde eden i~~iler deOil, oyni zomondo hotta daho fozla dev

let kanolindo ~oli~an memurlor ile emekli ve diOer toplu 

s6zle~me hokk1 olmoyon sobit gelir elde eden gruplardir. 
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Enf lasyondan etkilenenler orasinda, belirli sUreler 

i~in sobit onlo~mali f iyotlarla mol ve hizmet Ureten i~

letme ve kurulu~lari do soymak gerekir. 

Pek tabiidirki, enf lasyondan etkilenen bu gruplor, 

enflasyonun yUkUnU Uzerlerinden otmak i~in ~e~itli yollara 

be~ vuracaklor ve gU~leri 6l~UsUnde enf losyonun etkilerin

den belirli Bl~Ulerde kurtulabileceklerdir. 

Enf lasyonun etkilerinden kisa sUrede kurtulabilen 

en gU~lU gruplor, sanayi ve hizmet sektarUnde Ucret geliri 

elde eden organize (sendikoli) i~~i gruplari ile bu gruba 

~uhotap olan i~ veren gruplaridir. Bu gruplar toplu sBzle~

me danemlerinde, toplu sazle~me sUresi i~inde enf lasyondan 

koybettiRlerini ve hatta gelecekte, belirli meblo~lari kay

bedeceklerini de varsayarak, ge~mi~e ve gelece~e matuf yUk

sek Ucretler ve f iyotlar talep ederler. Bu taleplerini de 

~o~u kez elde ederler. E~er bu ve buna benzer talepler te

sodUfen konjonktUrUn gerileme danemlerine rastlar ise, eko

nomide stagflosyon ko~inilmaz bir sonu~ olur (~8). 

B - Dl~ER YAKLA~IMLAR 

1. Yapisal l~sizlik ve Enflosyon 

f ~sizlik ~oOu kez yopisol nedenlerden koynaklanmok

tadir. Yapisol i~sizlik ve bir enflasyon sUreci bir credo 

olunca, staglasyon belirtileri gazlenebilir. Orne~in, ger-

(18) Ibid., s. 25, 26, 27. 
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~ek sebeplerin iyi tahmin edilememesi sonucunda yapisal 

i~sizlik ile mUcadelede to~lam talebi geni~letici onlemle

re 0§1rl1k verilirse, boyle bir durum ortaya ~ikabilir. 

Yapisal i~sizli~e yol a~an ~e~itli nedenler vardir. 

~rne§in i~~iler 0~1s1ndan bolgesel, sektorel ve mesleki 

mobilitenin yeterli dUzeyde olmcmas1, i~gUcUnUn pUrUzsUz 

bir bi~imde di~er bolge ya do bran~lara kaymas1n1 ve ora

da istihdam edilmesini engelleyebilir. Di~er yandan, ta

lep yap1s1nda meydana gelen ani de~i~meler veya belirli 

ekonomi dallarinda kabul edilen yepyeni teknolojiler, bU

yUk ~apli uyum sorunlarina yol a~pn yapisal bir de~i~imi 

etkileyebilir. 

Her ~eyden once, yerel ve meslek\ hareketsizli~in 

yapisal i~sizli~in 0~1klanmas1ndo onemli bir faktor oldu

~unu gozden uzak tutmamak gerekir. t~~iler, kendi yerle~im 

bolgelerine kar~i ozel bir. sempati duyuyorlarsa, i~sizlik 

halinde bile bir di~er bolgeye seve seve ta~inma e~ilimi 

i~inde olmazlar. tkometgah de~i~tirmenin getirece~i yUkUn 

yan1s1ra ~e~itli ki~isel nedenler (orne~in, ~ocuklarin 

okulu, e~in mesleki faaliyeti, yeni yerle~im bolgesinin 

cazip olmamasi vs.) boyle bir davran1~1 gerektirebilir. 

Ocret strUktUrUnUn olduk~a kati ve sosyal gUvenli~in yeter

li oldu~u durumlarda 1 i~ yeri de~i~imi·i~in son derece du~uk 

dUzeyde te~vikler sa~lanirsa, bu tUr f aktorler ozellikle 

0~1rl1k kazanir. 

Meslek! kaliteye yoneltilen taleplerde meydana gelen 
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bir de~i~me de i~sizli~in artmasina yo! a~obilir. Yeni tek

niklerin uygulonmasi, o zomona kodor yUksek vos1f l1 olorok 

nitelendirilen i~gUcUnUn istihdam edilmemesi sonucunu do~u

robilir. Bu nedenle, i~~ilerin mesleki mobilitesini ortt1r

mak goyesiyle, devlet~e yen! mesleklerin edinilmesini ko

loyla~t1r1c1 Bnlemler al1n1r. 

Yapisal i~sizlik ile enf losyonun bir credo gBrUnme

si olay1n1 0~1klamak i~in ileri sUrUlen bir di~er yakla

~1m, sadece A.B.D. 'deki spesifik duruma uygun olan "Real 

Crowding Out" hipotezi ile ilgilidir. B. Kitching (1971 ve 

1972) torof1ndan geli~tirilen bu yokla~1ma gBre, altm1~l1 

y1llar1n sonunda ve yetmi~li y1llar1n ba~indoki i~sizlik 

ve enf lasyon, bUyUk Bl~Ude Amerikan moliye politikos1n1n 

yop1sal etkisinden koynaklonmoktodir. Devlet~e izlenen ge

ni~letici gider politikas1, son derece ihtisoslo~m1~ i~gU

cUne ve Bzel sermaye te~hizot1na sohip yUksek teknolojiye 

doyal1 sonoyi kollar1n1 (uzay oro~t1rmolor1, bilgisoyor 

sonoyii) tek yBnlU te~vik etmi~tir. BByle birkomu harcomo

lor1 politikas1, i~gUcUnU tUketim mallar1 Uretiminden ~ek

mi~ ve orodo tolep fazlos1no yo! a~m1~t1r; ~UnkU, yUkselen 

gelir dUzeyi dolay1s1ylo gB~ eden i~~ilerin tUketim tolep

lerini ortt1rmolor1no kor~1l1k>Uretim foktBrU tronsferi 

doloy1siyle mol orz1ndo orti~ so~lonomom1~t1r. Bunun do~ol 

sonucu, tUketim mollor1 0~1s1ndon enf losyonist e~ilimlerin 

ortoya ~ikmosi olmu~tur. Di~er yondan, yUksek teknik iste

yen UrUnlere olon devlet talebinin sonrodan kis1tlanmas1, 

stogflosyona yo! o~m1~t1r. Bu olondaki eksik koposite kul-
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lon1m1, 0~1r1 ihtisoslo~mo nedeniyle tUketim mollor1 Ureti-

mi olonindo kullonilamoyon bir k1s1m i~gUcUnUn serbest kol-

mos1 sonucunu do~urmu~tur. DeV.let, bu i~sizlere transfer 

horcomolori ile yordim ettiOi i~in, tUketim mollor1 piyo-

sos1ndoki tolep tozyiki ozolmomi~ ve enf losyonu beslemeOe 

devom etmi~tir. 85ylece, yUksek tekni~e doyonon belirli 

sonoyi dollor1n1 doha 5nce ~zellikle te~vik etmi~ bir mali-

ye politikos1 uygulomos1n1n sonucu, i~sizlik ile birlikte . 

tUketim olon1ndoki tolep enf losyonunun devam etmesi olmu~-

tur (ii). 

2. Eksik Rekobet ve Stogf losyon 

Yop1lor1 icob1, tom rekobetin soOloyamod1~1 bir ta

k1m f irmaloro d~nUk ovontojloro sohip eksik rekobet piyo

solar1, ~zellikleri gere~i karlor1 0~1s1ndon s1k1nt1yo 

girdiklerinde, fiyat indirmek v.b. gibi yollor denemek ye

rine Uretimi kismak, f iyatlor1 ·artt1rmok ~eklinde korlor1-

n1 bell! bir seviyede tutocok yollar1 tercih etmektedir-

ler. 

YUksek dozda tekelle~menin veya eksik rekobetle~me

nin meydono geldi~i bron~lor, konjonktUrUn dorolmo o~oma

lor1nda fiyatlor1 ortt1rmaktad1r. Orne~in, 1974 petrol 

krizi s1ros1nda otomobil sanayiinde cirodaki be~te bir 

ozalmoya kor~1n, fiyatlor iki kez % 10 oran1nda ortt1r1l

m1~t1r. Hi~ ku~kusuz, bu tUr onti-konjonktUrel dovron1~1n 

(19) Solih Turhon, "Stogflosyon ve Maliye Politikos1 11
, 

Mokolesi, Prof .Dr. Sobri Olgener'e Armo~1n kitob1, 
tstonbul 1987, s. 435, 437, 439. 
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~e~itli nedenleri vordir; fakat, bunlardan biri, bu bran~

ta f aaliyet gBsteren f irmalarin piyosoda Bnemli bir gUce 

sahip olmalori olayidir. Buna gBre, stagf lasyon, eksik re

kabet ile a~iklanabilen bir fenomen olarak kabul edilebi

lir. Nitekim TUrkiye'de stagflasyon olayinin olu~umunda 

veya tehlike arz etmesinde bu konu ~ok etkilidir. 

Eksik rekabet ile stagf lasyon arasindaki ili~kiyi 

doha iyi anlayabilmek i~in bu tur piyasalarda i~letmelerin 

f iyatlarini belirlerken kisa sUreli kor maksimizasyonundan 

de~il, uzun sUrede ger~ekle~tirilmesi mUmkUn toplam kordan 

hareket ettiklerini gBz BnUnde bulundurmak gerekir. Ger

~ekten, ekonomi konjonktUrel bir daralma a~amasina girin

ce, sUrUmde meydana gelen azalma kor oraninda ve dolayi

siyle f iyatlarda bir arti~a yol a~ar. Eksik Uretim kapasi

tesi ve artan f iyatlar dolayisiyle azalan talep, do~al 

olarak istihdami olumsuz y6nde etkiler. Ocretlerin de a~a

~1 do~ru f leksibl olmad1~1 hatirlanirsa, bu sUre~ i~inde 

maliyetleri hafifletici ve b6ylece· istikrar sa~layici bir 

fakt6rUn olmad1~1 g6rU1Ur. 

TemerkUzle~menin giderek yayginla~masi, mal piyasa

sinda saticilarin gUcUnUn daha do bUyUmesine yol a~ar. 

86ylece, f irmalarin fiyatlar konusundaki anti-konjonktU

rel dovran1~1, tum ekonomide giderek ortan Bl~Ude kendini 

kabul ettirir ve uzun d6nemde stagf lasyon e~iliminin kuv

vetlenmesi y6nUnde etki yapar. 

Toplom talebi azaltmak yolu ile enflasyon ile mUca-
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dele edilirse, stagf lasyonu k6rUkleyen ilove unsurlar dev

reye girmi~ olur. Para ve maliye politikas1 alan1na giren 

daralt1c1 nitelikteki ~nlemler, normal olarak yat1r1m mol

lar1na olan talebin azalmas1na yol a~arlar. Fakat, piyasa 

gUcU bUyUk olan firmalar, genellikle arzulanan ~ekilde 

tepkide bulunmozlar. Bu tip firmalar, artan finans-

mon maliyetlerine ra~men yat1r1m yapma~a devam ederler ve 

maliyet art1~lar1n1 fiyat art1~lar1 ile dengeleyebilirler. 

~u halde, i~letmeler 0~1s1ndan orto yo do uzun vodede plan

lanm1~ belirli bir yot1r1m hacmini ger~ekle~tirme amoc1na 

ba~l1 kal1nd1~1 tokdirde, daralt1c1 para ve maliye politi

kas1, piyasa gUcU bUyUk olon i~letmeler sektBrUnde arzula

nan davran1~ de~i~ikliklerine de~il, aksine sadece f iyat 

art1~lar1na yol a~ar. 

Buna kar~1l1k, kuvvetli bir rekobet ile yUz yUze 

gelen i~letmelerde dorolt1c1 y6ndeki 6nlemlerin etkisi tom

d1r; ~UnkU, bUyUk i~letmelerin aksine bu tur i~letmelerin 

bu gibi 6nlemlerin etkilerinden ka~1nma olan0Rlor1 son de

rece s1n1rl1d1r. Arton vergi ve foiz yUkUnUn yons1t1lama

mas1 sonucunda korlor1n azolmos1, kV~Uk ve orta bUyUkluk

teki i~letmelerde likidite koyb1na, hatto boz1 durumlorda 

if losloro yol a~ar. Bu sUrecin doOal sonucu, tum ekonomide 

rekabete a~1k sekt6rlerin 0~1rl1~1n1n giderek ozalmas1 ve 

stagflasyonist geli~me e~ilimlerinin artmas1d1r (~O). 

(10) Ibid., s. 440, 441. 
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3. Di~ Ekonomik FaktBrler ve Stagf lasyon 

Bu yakla~ima gBre, stagf lasyonun sebebini di~ eko

nomik foktBrlerde oromok gerekir. Bu olondo verilen en 

Bnemli 8rnek, 1973 sonbohorinda patlak veren petrol krizi 

sonucunda sUrekli orton petrol f iyotloridir. Kise ve orto 

vadede petrolU bir bo~ka enerji kayna~i ile ikcme etmek 

mUmkUn olmodi~1 i~in, yeterli dUzeyde petrol rezervi ol

mayan bir Ulkenin tolebi gayri el8stikidir. Bu nedenle, 

f iyat ort1~lar1 birinci planda talepde bir azalmaya de~il, 

harcamalarda bir art1~a yol a~ar. Bu ilave harcamalar, di

~er ko~ullarda de~i~iklik olmamas1 h~linde, gelir dol~~1m1 

Uzerinde daralt1ci y8nde etki yapor. Milli gelirden itha

lat i~in ayrilan pay nisbi olorak artti~1 i~in, marjinal 

ithalat meyli yUkselir ve doha 8nce denk olan 8demeler bi

lon~osu a~1k verir. 

Bu durumda, azalan talep, artan fiyatlar ile yUz yU

ze gelir; ~UnkU, petrol fiyatlar1n1n ortmas1, dolayli ya do 

dolays1z petrol UrUnU ile yakindan ili~kisi olan bUtUn mal

lorin par~o ba~1no moliyet mosraf larin1 artt1r1r. Moliyet 

art1~in1n f iyat ve Uretim hacmi Uzerindeki etkisi ise, bu

yUk 8l~Ude i~letmelerin politikas1 ile sendikalar1n Ucret 

politikas1na g8re de~i~ir. l~letmeler, kor marj1n1 sabit 

tutorak ya do yUkselterek maliyet arti~1n1 al1c1laro yan

sitma~a ~al1~1rlarsa Uretimdeki ozalmaya kar~1l1k fiyatlor 

gene! seviyesinde bir art1~ beklenebilir. Sendikalar, reel 

Ucretlerde azalmaya roz1 olmazlarsa, stogf lasyonist geli~

me, fiyat-Ucret-spiroli yoluyla kuvetlendirilmi~ olur. Pet-
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rol Ureticileri, bUyUk fiyat art1~lar1na giderlerse, ikome 

olanaklar1n1n yetersiz olmasi nedeniyle, Uretim ve istih

dam olumsuz yBnde etkilenir. 

Odemeler bilon~osunun a~ik vermesi, maliye ve para 

politikas1n1n hareket alan1n1 daraltir. Olke parasi, enf

lasyonist e~ilim ve Bdemeler bilon~osu ac1~1 nedeniyle, 

devalUasyon tazyiki ile yUz yUze gelir. Merkez Bankasi, 

ithal mallarindaki fiyat art1~1n1 ve devalUasyonu Bnlemek 

gayesiyle, ekonomideki likidite hacmini azaltir. Bu tur 

8nlemler ise, faiz seviyesinin artmasina ve yat1r1m e~ili

~inin azalmasina yol a~ar. Piyasadaki monopolist e~ilimle

rin varl1~1 halinde, maliyetler artarken talebin azalmasi, 

stagflasyonun kuvvetlenmesi ile sonu~lanir. 

1973-74 y1llor1nda patlak veren petrol krizi, sana

yile~mi~ Ulkeler ile geli~mekte olan Ulkelerde f iyatlar 

gene! seviyesini art1rd1~1 gibi, Bzellikle bazi dallarda 

(Brne~in, otomobil sanayii, kimya sanayii vs.) sUrUm ti

kan1kl1klar1na ve Bdemeler bilon~osu 0~1klar1na yol a~m1~

t1r. 

4. Gelir BBlU~UmU MUcadelesi ve Stagf lasyon 

Bu yakla~im, gelir da~1l1m1na ili~kin mUcodeleyi 

stagf lasyonun nedeni olarak i~leme~e ~ol1~moktad1r. Mal ve 

f aktBr piyasalarinda rekobet ko~ullar1n1n mevcut olmad1~1 

varsay1m1 alt1nda i~~iler ve firmalar aros1nda milli ge

lirden daha fozla pay alma konusunda olu~an mUcodele, sU-
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reklilik orzeden stogf losyonist e~ilimlerin ortoyo ~ikmo

sino yol o~or. arne~in, orton i~sizlik toplu sBzle~meler 

ile belirlenen Ucretler Uzerinde yumu~otici yBnde etki yap

mozsa, durgunluk dBneminde bile moliyet orti~lorindon kay

noklonon tazyik devom eder; bu ise, yeni i~gUcUnUn istihdom 

edilmesini engelledi~i gibi, firmolorin fiyotlori orttirmo

lori yBnUnde tepkide bulunmalorina yo! o~ar (lf). 

azetlemek gerekirse, stagf lasyon ile ilgili diOer 

yoklo~imlor, ilk kisimda 0~1klod1~1m1z olu~um teorilerinde

ki unsurlor1 oz, ~ok i~ermektedir. Bu a~amada, stogflasyo

nun olu~umu ile ilgili olorak enf losyon, i~sizlik, eksik 

rekobet, f iyat ve Ucretlerin a~a~i do~ru f leksibl olmamas1 

gibi faktBrlerin, gerek olu~um teorileri, gerek yokla~1m

larda ortak noktalar1 olu~turdu~u g~rUlmektedir. 

(2i) Ibid., s. 445, 446, 447. 



O~ONCU BOLOM 

KLASIK-NEOKLASIK VE KEYNESYENLERDE STAGFLASYON 

Klasik Neoklasik ve Keynesyen teorinin Bzellikleri, 

belli bir takim teorik ekonomik ~ortlar yaratilsa dahi 

stagflasyon olayini a~iklayamamaktadirlor. ~UnkU teorile-

rinin i~erdi~i vorsayimlar, stagflasyon i~inde ge~erli ol-

mamaktodir. 

- A - KLASIK-NEOKLASIKLER 

Klasik iktisodin tom rekobet ko~ullarinin emek piya-

sosi i~inde ge~erli olmasi, bu teori i~inde emek sorununu 

teorik bozdo halletmi~ gibi gBzUkmektedir. Emek orzi ortin

co eme~in f iyati yani Ucretler dU~mekte ve bBylece belli 

bir Ucret dUzeyinde ~ali~mayi kabul etmi~ olan tum i~gUcU 

istihdam edilebilmektedir. GUnUmUzde ise, sendikal sistem 

ve Ucretlerin a~a~i do~ru f leksibl olmamasi, bu varsayimi 

Klosik sistemde, f iyotlor her tUrlU esnekli~e bo~im-

li de~i~kendir. Ba~imsiz de~i~ken toplom talepteki de~i

~imler, sobit toplom Uretim noktasi etrofinda fiyatlar du-

zeyini o~o~i ve yukari do~ru itmektedir. Bu vorsoyimlar 

(21) Emre GBnensoy, l~sizlik Durgunluk ve Enflosyon, Bo
~azi~i Oniversitesi Yayini, Istanbul 1976, s. 34, 35, 
36 I 37 o 
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oltindo ve neoklosik modelin teorik yop1s1 i~inde, fiyot

lor ve toplom tolep oncok birlikte ve oyni yBnde horeket 

edebil ir ler '.' Btsy le o lunco do Ure t imin ve is t ihdomin ozol

d101 bir durumun oyni zomondo f iyot orti~lori ile birlik

te gidi~ini yoni stogf losyonu klosik ve neoklosik sistemin 

yopisinin i~ine oturtmoyo imkon yoktur. ~UnkU bu modelde 

ortoya ~ikobilecek fozla Uretim, ve muhtemelen i~sizlik 

durumundo, f iyot ve icop ederse Ucretlerin de dU~mesi den

geyi tekror tom istihdoma gBtUrecektir. Demekki bu modelde 

oncak, i~sizlik ve eksik Uretimin olduOu bir durgunluk du

rumundo, (gerileme veyo depresyon) fiyotlorin dU~mesi sBz 

.konusudur; yoni modelin dinomiOi bir enflosyon durumuna 

izin vermiyor. Enf lasyon ancak tom istihdomdon sonra mUm

kUndUr. 

Oretim fonksiyonu, klosik iktisot i~inde, kisa va

dede sabit ve sadece bir teknik veri Bzelli§ini ta~1mak

tad1r. Bundan dolayi Uretim ve fiyatlar, talebin belirle

diOi birer boOimli deOi~ken olabilmektedir. Telep hocmi 

ise boOimsiz deOi~ken olmaktadir. BByle bir yapi i~inde 

fiyatlor ancak tolep hocmi ile oyni doOrultuda horeket 

edebilmektedir. Bu da artan i~sizlik ile orton fiyat dUze

yini olanak di~i birakmoktodir. Klasik model Ucret ve fi

yotlarin her zaman esnekli§ini kobul ederek, otomotik tam 

istihdomi BngBrdUOUnden, zaten i~sizliOi olonak d1~1 bi

rakmi~tir (.23). 

(.2.3) Ibid., s. 42, 43. 
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B - KEYNESYENLER 

Keynes ; 1 de de makro iktisadin 1970'lere kadar dU~tU

~U hate devam etmekte ve f iyatlara pasif ve ba~1ml1 rol ve

rilmektedir. Bunun neticesinde Uretim ve istihdam ancak ay

ni y5nde hareket edebilirler, Uretim ve istihdam dU~erken 

fiyatlar1n artmas1 imkans1zd1r. 

llgin~ olabilecek bir nokto, tom istihdom seviyesi

ne gelmeden Keynes'in teorisi i~inde Ucret ort1~1n1n g6rU

lebilmesidir. Fokat b ba~1ms1z bir art1~ olmay1p, talep 

bask1ylo ortayo ~ikmaktad1r. Keynes bu durumu, efektif ta

lebin yUksek oldu~u zamonlarda i~verenlerin hayatlar1ndan 

memnun olmas1 ve bunu g5ren i~~ilerin Ucret artt1r1m1 ko

nusunda bask1 yopabilecek cesoret ve gUcU bulmalor1 ile 

0~1klamoktod1r. 

Klosik ve Neoklasiklerin Makro lktisod i~inde yete

ri kodor ilgi g5stermedi~i toplom orz fonksiyonuno, keynes 

de~i~ik ~ekilde ve noktolordo ilgi g5stermi~se de, bu kav

ram yine de teknolojik ~artlorla s1n1rl1 ve statik bir kov

rom olorok kalm1~t1r. B6ylece fiyatlar bo~1ml1 ve posif 

de~i~ken olmaktan kurtulamcm1~t1r. Bu bokimdan Keynes'in 

BngBrdU~U orz fonksiyonu ~er~evesinde durgunluk ve gerile

meyle berober giden fiyot ort1~lor1n1 yoni bir stagf losyon 

oloy1n1 izoh etmek mUmkUn de~ildir. 

Koldiki Keynes'in gene! teorisine 1~1k tuton ekono

mik oloylor 1929 ve 1930'do fiyat ini~lerini g5steriyor. 
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EndUstri 1 deki durgunluk, az geli~mi~ Ulkelerden ithal edi

len hammadde ve tarim UrUnleri talebinin dU~mesine ve f i

yatlarin neredeyse 1/4 kadar ucuzlamasina neden oluyordu. 

Bu a~amada Keynes, ancak tam istihdam noktos1ndan sonra 

fiyat ort1~1n1 mUmkUn gBrmektedir. Bu do daha evvel belirt

ti~imiz gibi stogf losyon olay1n1 a~iklamaya yeterli deOil

dir. 



~RDONCO BOLOM 

STAGFLASYON'UN 5NLENMES1NE tLt~KlN YAKLA~IMLAR 

Stagf lasyon, ilk olarak ortaya ~ikti~indo ekonomist

leri olduk~o dU~UndUrmU~tUr ve bugUn de dU~UndUrmektedir. 

~UnkU i~inde i~sizlik ve enf lasyon gibi iki Hnemli sorunu 

ta~imoktodir. Ostelik iktisat biliminde ~u ana kadar bu 

her iki sorunu ayni onda minimize edecek bir politika veyo 

yHntem de buluna~am1~t1r. Enflasyon Uzerine gidildi~inde 

l~sizlik artmi~ veya tersi olmu~tur. Bu a~amada, Freidman

in ki~ili~inde Hzetleyebilece~imiz monetaristler, Philips 

e~risi kovraminda yer alan i~sizlik ve enf losyonun birbi

rine ikome olmasi konusundaki ele~tirileri de biraz hak

sizlar gibi. ~UnkU, ger~ekten gUnUmUzde holen ekonomik h~

yatta oyni onda bu 2 ~nemli sorunu minimize eden bir poli

tika icat edilmedi. Belk! Philips e~risi'ne ele~tiri yB

neltilecekse, "biroz fedokarl1kla" ifodesine.y8neltilebi

lir. Yan! enflasyon'dan "biroz fedokarlikla" i~sizlik so

rununu halletmek artik mUmkUn deOildir. 

Sorun bu boyutlarda olmosina ra~men bir takim teo

r isyenler, stagf losyon'a ~BzUm yollari aramoktodirlor. 

Stagf lasyonda bir sorun do hUkUmet karorlari ile ilgili

dir: 11 Ekonominin durgunluk ile birlikte yUksek oranli enf

losyonist e~ilimler i~inde bulundu~u dBnemlerde, iktisot 
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politikas1n1 yUrUtmekle yUkUmlU olan organlar i~in karar 

vermek gU~le~mektedir. Bir yandan, i~sizliOi gidermek i~in 

geni~letici y~nde bir stratejinin uygulanmas1 gerekirken, 

diOer yandan fiyat art1~ oranlar1n1 dU~Urebilmek i~in da

ralt1c1 y8nde bir stratejinin benimsenmesi uygun gBrUnmek

tedir. Hangi strateji uygulanirsa uygulansin, bir amac1n 

ger~ekle~tirilmesi diOer ama~tan uzakla§ma pahasina mUmkUn 

olmaktadir. Bu nedenle, devlet politikasinca izlenebilecek 

yol, bu iki amac1n optimal bir bile~imini ger~ekle~tirmeOe 

~al1~mak olocaktir. 

Bu durumda cevopland1r1lmos1 gereken ilk soru, op

timal kombinasyonun nas1l belirleneceOi hususu ile ilgili

dir. Bir yanda, i~sizliOin ve gayri safi sosyal hasilada 

meydana gelen ozolmanin yol a~t101 sosyal ve iktisadi ma

liyet ile kor~1 kor~1ya gelinmektedir. lktisadi maliyetin 

8l~Ulmesi olduk~a kolay olduOu halde, i~sizlik ile ilgili 

sosyal maliyetin tahmin edilmesi olduk~a gU~tUr. Bu, i~

sizliOin hongi grubu kapsam1na ald101na ve ortalamo olarak 

ne kador devom ettiOine baOl1d1r. Ayr1cc belirlenmesi ol

duk~o gU~ olon ba§ka fakt8rle de buna eklenmektedir. DiOer 

yanda, kaynok da01l1m1n1, gelir ve servet da01l1m1n1 bozu

cu etkiye sahip enf lasyonun sebebiyet verdiOi maliyet ile 

yUz yUze gelinmektedir. Kaynak da01l1m1 a~1s1ndan sijz ko

nusu olon olumsuz etkiler, ijzellikle geli~mekte olan Ulke

ler i~in Bnem kazanmoktod1r; mekul bir fiyot art1~ oran1-

n1n geli~me ve yat1r1m atmosferi i~in bir bak1ma te~vik 
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edici bir unsur olmasina kar~1l1k, yUksek enf lasyon oran-

lari geli~meyi kBstekleyici yBnde kaynak da01l1m1n1 boz

maktadir. Sabit gelirlilerin dezavantajli duruma girmele-

ri ve servet da01l1m1n1n bor~lularin lehine bozulmasi ne-

deniyle, adaletsizlikler meydana gelmektedir. Bu nedenle, 

makul bir duzeyde f iyat istikrari ile yUksek bir istihdam 

dUzeyinin kombine edilmesi ka~1n1lmaz gBrUnmektedir. 

Bir amaci diOerine tamamen feda etmek dU~UnUlemeye-

ceOine gBre cevapland1r1lmas1 gereken ikinci soru ne klo-

sik ne de Keynes'yen sistemin BngBrdUOU bByle bir iktisadi 

durum i~in uygulanmasi uygun olan Bnlemler paketinin ne 

olabileceOi hususu ile ilgilidir,: Byle ara~lar bulunmali-

dir ki, daha ~ok ya sadece i~sizlik veya sadece Ucret ve 

fiyatlar Uzerinde etkili olabilsin" (:Jf). 

Stagf lasyonu ~Bzmeye aday olabilecek ora~, uygulama 

ve yakla~imlara bir ka~ Brnek verebiliriz ; 

A - OCRET VE FtYAT KONTROLERt 

11 tstikror amacina ters dU~en fiyat ve Ucret orti~-

larina kar~1 izole ora~ olarak uygulanmas1 dU~UnUlebilecek 

Bnlemlerden biri, Ucret ve fiyatlarinolu~um sUrecine doO

rudan doOruya mUdahele etmektir. Ucret ve fiyat kontrolle-

rinin dUzenlenmesi, tUketiciler yardimiyla ger~ekle~ebile-

(l4) Salih Turhan, Stagf lasyon ve Maliye Politikas1, 
Prof .Dr. S. Olgener'e ArmaO~n, Istanbul, 1987, 
s. 447, 448. 



64 

eek gayri resmi denetimden, f iyot ve Ucret ort1~lor1ndo 

ger~ekle~mesi zorunlu olon ko~ullorin f ormUle edilmesine 

ve nihoyet f iyot ve Ucretlerin genel olorok dondurulmosi

no kodor uzonon ~e~itli onlemleri i~erebilir. Fokot, bu 

tUr aro~lor, onemli sok1ncolor1 olon yon etkilere sohip

tir. Den~tim bir alanda diOerine kiyasla doha iyi i~levi

ni yerine getirirse (orneOin, Ucretlerin dondurulmasi f i

yatlardan daha iyi ger~ekle~tirilirse), bu suretle bir 

grup nisbi olarak doho fazla gelir kaybina uOror. Ayr1ca, 

piyasa mekanizmas1n1n i~leyi~i aksar; ~Unku, fiyotlor1n 

mal ve f oktor piyasalarindaki yonlendirici fonksiyonu et

kisiz kal1r. Buna kar~1l1k, bu tUr onlemler, sodece tav

siye niteliOinde olurlorsa, istenilen etki so~lonomaz"(.1,S). 

B ~ SEKTOREL VE B~LGESEL A~IRLIKLI ~NLEMLER 

Stof losyonist bir eOilimin olduOu donemlerde i~siz

lik kismi bir gorUnUm orzederse, boyle bir i~sizliOe kor~1 

global olarok geni~letici onlemler ile mUcodele etmek is

tenilen sonucu vermez; ~UnkU, bu tur global etki gosteren 

onlemler, istihdom1 ort1rmokton ziyade f iyatlor1 yUkselt

me yonUnde etki gosterirler. Bu nedenle, bu gibi konjonk

tUrel durumlarda farkl1lo~t1r1lm1~ onlemler poketinin uy

gulamaya konulmas1 gerekli gorUlebilir. ~zellikle sadece 

kisa sUreli konjonktUrel dolgcilanmalar1n deOil, oyn1 za

monda uzun sUreli iktisadi dolgolanmalar1n do sektorel ve 

(:Z,5) Ibid., s. 448, 449. 
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bolgesel a<;idan daha farkli bir bi<;imde etki gostermeleri 

halinde, bu zorunluluk daha belirgin olarak ortaya <;ika

bilir. 

Bazi bron~lor bir durgunlukton doho f ozlo etkilen

dikler i holde, di~erleri oyni dUzeyde bUyUmeOe devam eder

ler; diOer yandon, konjonktUrel hossasiyet ve iktisodi 

bUyUme sUreci o<;isindon bolgesel forkliliklor, siyasi so

rumlulorin orzulodiklari ol<;Ude ozolmomi~ olabilir. Mali

ye politikosinin global yonde etki yopmas1 onlemleri, bu 

gibi durumlor i<;in pek uygun deOildir; bunun yerine sek

torlere vebolgelere gore forkl1lo~t1rilm1~ onlemlerin uy- . 

gulanmasi gerekir. ~rne~in, 1973 sonbahorindaki petrol 

krizi nedeniyle birdenbire takriben dort katino <;ikan 

petrol f iyotlorinin yorott1~1 etkilerin, toplam talebin 

dozunun 0~1r1 bir bi<;imde ort1r1lm1~ olmas1 ile hi<; bir 

ili~kisi yoktur. Bu nedenle, toplam talebin kis1tlonmas1 

yonUnde tepki gosterilmesi, sodece sUrUm olonaklorinin 

ozolmosina ve i~sizliOin artmasino yol o<;or·di. Ucret ve 

fiyatlarin a~aOiyo doOru fleksibil olmomasi nedeniyle, 

talebin kis1tlonmas1 yolu ile bu ol<;Ude bir f iyat dU~U~U

nUn ger<;ekle~tirilebileceOini dU~Unmek tomomen yanli~ 

olurdu. Nitekim moliyet enflosyonunu goze almodon, key

nesyen teoriyi ele~tirerek, s1k1 para politikasino gidil

mesi, zoten arton moliyetlerle korlori ozalon f irmolorin 

mallorina olan talebi kisti ve soti~lorini azaltti. Ure

timin azalmasi ereOi ise i~<;i <;ikar1m1ni gerektirdi ve 

i~sizlik gorUldU. 
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"Fokot, bu ~ekilde ortoyo ~ikon i~sizli~i ozoltmok 

goyesiY,le toplom tolebin yUkseltilmesi de, oyni ~ekilde 

bo~or1s1zl1klo sonu~lonir. SUrUm tikon1kl1§1 ve istihdom 

sorunu, kismi niteliktedir; bu sebeple, tom zorunlu olon 

yerde ilove talep olu~turmoyi ger~ekle~tirebilecek hi~ 

bir oro~ yoktur. Bununlo berober, toplom tolepde yop1lo

cok gene! bir orti~, ekonominin tom kopasite ile ~ali~on, 

yoni herhongi bir ~ekilde sati~ gU~luau ile yUz yUze gel

meyen olonlor1ndo (petrol krizinin ortoyo ~ikt1C1 sirodo 

f iyot istikror1n1n ve kapasite kullonim oran1n1n yUksek 

olduCu vorsoy1l1rsa) fiyatlari ortt1r1rd1. Gene! tolep dU

zeyi, kismi nitelikteki tolep bo~lu~unu kopotocok kadar 

ortt1r1l1rso, talep yetersizliCinin sBz konus olmod101 

alonlorda olu~on 0~1r1 tolep, Bnemli ~!~Ude bir enf lasyo

nist eOilimin olu~masina yol o~ord1. Ger~!, petrol gibi 

gene! bir Uretim unsurunun pohalanmosi, hemen hemen bUtUn 

Uretim dallarinda maliyet ve f iyatlar1 artt1r1c1 y~nde et

ki yapaca01 i~in, bu ikincil fiyat etkilerinin sUrUm tika

n1kl1klor1na ve Uretim dU~U~lerine yol a~moyacaklari ~e

kilde toplam talebin artt1r1lmas1 uygun gBrUlebilir. Fa

kat, buroda sadece kU~Uk dUzeyli bir arti~ s~z konusu ola

bilir; oysa, b~yle bir talep ort1~1, petrol krizinden bi

rinci derecede etkilenen alanlordaki soti~ dorboOaz1n1 gi

derme~e yetmez. 

GBrUlUyor ki, sati~ ve istihdamda meydana gelen 

kismi nitelikteki azolmayi toplom tolebi etkilemek yoluyla 

gidermek, bUyUk ~l~ekli bir enf losyon g~ze ol1nmod1~1 sU-
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rece, mUmkUn deOildir. Buroda, odemeler bilan~osuna ili~-

kin sorunlor1n ~ozUmlenmesi de ba~l1bo~1na oyr1 bir konu-

yu olu~turmoktod1r" (JG). 

Devlet Uretimde uygulayoco01 politikolorla, pahal1 

Uretim faktorlerinden ikame edilebilir daha ucuz Uretim 

faktorlerine firmalar1 yonlendirmeli, bunlor1 sa~lamal1-

d1r. Oretim faktorlerinin deOi~iminin pahal1 olduOu ve ma

liyet enf lasyonunu kabul edilir derecede a~a01 ~ekemeyece

Oi durumlor ise devlet, ~e~itli subvonsiyon ve yord1mla-

riyla, Uretim teknolojisi ve yontemlerinin deOi~mesinde 

ve i~~ilerin yeniden eOitilmesinde ~oba sorfetmelidir. 

EOer stagf losyon bolgesel ozellikli geli~melerden 

kaynoklan1rso, t1pk1 sektorel geli~melerle ilgili durumda 

olduOu gibi, bu gibi geli~melerin ozendirici ya do frenle

yici forkl1la~t1r1lm1~ moliye politikos1 onlemlerinin dev-

reye girmesi gerekir. 

Sonu~ta, bu bolgesel ve sektorel maliye.politikasi, 

akla gelebilen bir kc~ aro~tan biri olorok gozUkse de, 

yetersiz kalobilmektedir (2,TJ. 

C - STAGFLASYON 1LE MOCADELEDE PARA VE MALIYE POL1T1KASINA 

tLt~KtN ARA~LARIN OPTIMAL B1LE~IM1 

Stogf lasyonun diOer faktorlerin yan1s1ra bir talep 

0~101 yo do talep fozlos1m:l0n kaynoklond101 te~hisinde bu-

(~') Ibid., s. 449-450. 
(lr) Ibid., s. 450-451. 
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lunulursa, tolepde global ayorlamalora gitmek suretiyle 

stogflosyonist eOilimle mUcadele etmek uygun olobilir. 

B~yle bir durumda vergi indirimleri yolu ile ger

~ekle~tirilen geni~letici maliye politikas1 ile, daralt1-

c1 y5nde etki yapon pare politikos1n1 birle~tirmek dU~U

nUlebilr. Dorolt1c1 pore politikos1, fiyot ve Ucret ~ek

linde sosyol hosilaya y5neltilen orzulanmoyan dUzeydeki 

tolepleri parasol o~idon yumu~atmo fonksiyonunu Ustlenir. 

B6ylece, para politikas1, geni~letici y6nde etki yopon 

vergi indirimlerinden kaynaklanan enf lasyona kar~1 bir tUr 

koruyucu tampon gibi etki yopar. Buna kar~1l1k, geni~leti

ci maliye politikos1, Ucretlere ili~kin toplu sBzle~me mU

zokereleri Uzerinde 1l1ml1 ytlnde etki yoporok istihdom1 

ort1rmo i~levini Ustlenir. Hatta, geni~letici moliye poli

tikos1n1n Ucret amoc1yla, bu tur Bnlemlerin yUrUrlUOe kon

mos1-1~esela, fngiltere'de oldu~u gibi, belirli bir Ucret 

politikos1no baOl1 kil1nobilir. B6ylece, Ucretlerden kay

noklonon moliyet enf Iasyonuno kor~1 mUcodele edilebilir. 

1~sizlik ve enf losyonun bir oroda g6rUndUOU stag-

f lasyonist bir durumdo maliye ve para politikalar1 aras1n

da bir i~b51UmUnUn nas1l ger~ekle~ebileceOini bir Brnek 

ile doha somut hale getirmek mUmkUndUr. Maliye politikas1 

birincil olorok istihdom amocino y6nelirken, para politi

kas1 daha ~ok istikror omac1no y6nelik olarak kobul edil

mektedir. B6yle bir kombine ore~ kullan1m1, "policy mix"

in bir ~ekli olarak kabul edilebilir; her defos1nda etki 
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0~1s1ndan daha elveri~li olan ore~, sadece bir ~ma~ i~in 

kullan1lmaktad1r. Fakat, iktisat politikas1na ili~kin 

ora~lar sadece bir amaca, de~il, aksine di~er oma~lara do 

etki yopt1klar1 i~in, muhtemel yon etkilerin hedef lenen 

ana amaca ili~kin etkilerden daha bUyUk olmamos1na dikkat 

etmek gerekir. Sonucta doha evvelki bolUmlerde defalorca 

tekrarlod1~1m1z gibi, para ve moliye politikalor1n1n yon 

etkileri i~sizlik ve enf lasyon i~in negatif olabilmekte

dir. Bu nedenle oyle bir optimum politika kar1~1m1 yop1l

maktad1r ki, para ve moliye politikalar1n1n bu iki onemli 

soruno olan direkt pozitif etkileri, yon negatif etkile-

.rinden fazlo olsun. Bu a~omado, para politikos1n1n e~flos

yon i~in pozitif = i~sizlik i~in negatif, moliye politika

s1n1n do enf losyon i~in negatif = i~sizlik i~in pozitif 

etkisi oldu~unu goz onUne alarak iyi bir kombinosyon yap

mak ~arttir (.tf). 

D - EKSIK REKABET'TEN, TAM REKABETE 

Stagf lasyonu etkileyen, daha do~rusu besleyen en 

onemli unsurlardan birisi eksik rekabet ~artlor1d1r. Eksik 

rekabet ~ortlar1 bugUn Ulkemizde dahil, pek ~ok geli~en 

Ulkede piyasaloro hokimdir. Ostelik pek ~ok sektor bu ~art

lor1n hakimiyeti alt1ndad1r. Bu durumdo, ozellikle geli~mi~ 

Ulkelerde, stogf lasyonu frenleyici bir unsur olarok, piyosa 

ve sektorleri eksik rekabet ~artlarindan kurtarmokto bir 

(.Zf) ibid., s. 453, 454. 
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onlem gibi g5zUkebilmektedir. 

Bu durumda bir ~ok al1c1 ve ozellikle sat1c1n1n ol

du~u bu pazorlorda f iyatlorin 0~0~1 do~ru f leksibl olama

masi biroz k1r1labilecek ve f irmalar orasi s1k1 rekobet 

enf lasyon ortom1n1 zayif latabilecek ve oligopol piyasasin

da oldu~u gibi, f irmolarin oralorinda onla~orak tek vUcut 

olma ihtimali gitgide ozalacaktir. TUrkiye'de lastik sek

torUnden, di~ macununa, akUmUlator sektorUnden, beyaz e~

yaya eksik rekobet ve hatta tekelcilik hakimdir. Devletin 

serbest piyosa ekonomisine ge~erken eksik rekabeti k1r1c1 

bir takim sUbvonsiyon ve te~viklerde bulunmasida yororli 

~locaktir. 

E - D!~ER ARAQLAR 

Olke i~inde, enf lasyon i~sizlik ve durgunluOa yol 

a~acak doviz kuru, yat1r1m te~vikleri, kamu gelir ve har

camalar1, Mekkez bankasi uygulomalori ile ilgili kororlar

do onemlidir. !hrocoti te~vik i~in, devolUosyon giderek 

Turk ihro~ mallor1n1 ucuzlatma ~eklindeki yontemler ~ok 

kiso vadede bir tokim gorUnUmler verebilir amo uzun vode

de bUyUk sorunlar yarotacoktir. 



71 

F - KEYNES VE FRE1DMAN'IN G5RU~LERl 

11 1. Keynes'e Gore Alternotif Politikalar 

a) Enf lasyonlo mUcadelede toplam talebi s1n1rlay1-

c1 bir politikanin izlenmesini onerir. Toplam talebin si-

nirland1r1lmos1nda para politikosindan ~ok maliye politi-

kasino oncelik verilir. 

b) t~sizli~in onlenmesi i~in, devletin efektif to-

lebi art1r1c1 politikolar uygulomos1n1 gerekli gorUr. 

c) Keynes'e gore faiz hoddi, tosarruf ve yotirimi 

deOil, yolnizco para arz ve talebini e~itler. Foiz had

dinden bo~ka bazi de~i~kenlerin de, tosorruf-yotirim den

gesi Uzerinde etkili olduOunu kabul eder. Bu nedenle ser

best faiz politikas1n1n tek ba~ina ekonomik dengeyi soC

layamayaca~i gor~~UnU benimser. 

d) Stoglosyonun olu~umundo temel etkenlerden biri 

pozar gUcU olduCuna gore, bu pazar gUcU, (diCer bir de

yi~le ozel sektorUn tekelci e~ilimleri) piyasa mekanizma-

sinin i~leyi~ini bozmadan, devletin ekonomik kurulu~lari 

oroc1l1C1yla azoltilabilir. Bu bokimdan Keynesgil dokti

rinine gore, piyoscyo mUdohole zorunludur 11 (29). 

UZ.-'> Sinon chbek, "tki doktrin ve stogflosyon", 
dergisi, 15 Temmuz 1986, s. 14. 

l.S.O. 
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11 2. Friedman'a Gore Alternatif P~litikalar 

a) Enf lasyonla mUcadelede toplam talebin s1n1rlan

d1r1lmas1 i~in, do~rudan doOruyo para politikas1n1 onerir. 

Buna gore Keynes'in aksine, sozkonusu mUcadelede parasol 

dUzenlemeler gibi doloyli yollara onem verir. Bunun yonin

da Ucret art1~lar1n1n s1n1rlond1r1lmos1 gibi, gelir poli

tikasi, sosyal refah harcamalor1n1n azalt1lmas1 gibi mali

ye politikolar1n1 do tali ora~lor olorak gozetir. 

b) t~sizli~in nedenini, i~;ilerin marjinal verim

liliklerine e~it bir Ucret dUzeyinde rozi olmayip, doha 

UstUnU tolep etmeleri sendikalor ve benzer kurumlar nede

niyle Ucretlerin bu dUzeye kador inememesinde ve esnek ol

may1~1ndo gordUOU i;in, ;ozUm olorok Ucretlerin denge dU

zeyine indirilmesini one surer. 

c) Faiz hoddi, tosorruf-yat1r1m dengesini kurorok, 

ekonomiyi tom istihdom dengesine getirebilir. Bu nedenle, 

serbest faiz politikos1n1n rolUnUn onemine inon1r. 

d) Pozar gUcUnUn olu~umunda devlet mUdaholeleri rol 

oynar. Bunun i;in, doha oz kamu mUdoholesiyle staglosyon 

onlenebilir. Bu gorU~e gore, firmalordo tekelci eOlimlerin 

olobileceOini temelde kobul eder. Ancok, tum piyosalor1n 

birbiriyle olan rekobetinin, bir sure; i~ersinde tekelci 

pozisyonlori eritmesi beklenir. Boylece stagflasyonun olu

~umundo temel bir etkin olorok kobul edilen pazar gUcUnUn, 

devlet mUdohalesine gerek olmaksiz1n, yine pazar mekoniz-



73 

mosi i~inde gerileyece~ini <:>ne surer. Bu nedenle Friedman'a 

g<:>re en iyi mUdahole, mUdale etmemektir 11 (30). 

(30) A.g.e., s. 15. 
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Stogf losyon, gUnUmUzde botili geli~mi~ Ulkelerce, 

belki ~imdilik konu olmokton ~ikmi~tir. Ancok kit koynak 

ve imkonloriylo bUyUk kolkinmo homleleri gosteren bizim 

gibi geli~mekte olon Ulkelerce holen gUndemdedir. Bu o~o

modo stogf losyonu onlemek i~in i~sizli~i ozolt1c1 geni~le

tici bir moliye politikosi ile enf losyonu ozolt1c1 dorol

t1c1 bir pore politikos1n1n optimumunun olu~turulmosi ge

rekir. ~e~itli ~ekillerde uygulonobilecek Ucret ve fiyot 

kontrolleri ve sektorel veyo bolgesel 0~1rl1kl1 onlemler 

~ozUm de~ildir. Stagflosyonun en be~ besin moddesi olon 

oligopol ve ileri holi olon tekel piyosolorinin, bu holle

rinden kurtulmolori gere~i en ·onemli problemdir. Tekelin 

getirdi~i ~ortlar neticesinde, bu piyosolori stagflosyon

don kurtormak i~in firmolori s1k1;t1rmok bir yere, bu pi

yasalor tolep dU~U~lerini ki~k1rtmok yerine {yoni Uretimi 

orttirmok yerine) Uretimi doroltip fiyot ort1;1ylo korlo

r1n1 oyni dUzeyde tutmokto ve bir yandon do i;sizli~i ort

t1rmoktad1rlar. Bu do enflosyon ile birlikte orton i~sii

li~in gorUldU~U ve bercberinde Uretimde bir durgunlu~un 

gozlemlendi~i stogf losyono neden olmoktodir. 

Sosyol devlet~ilik kovrom1ylo, ozellikle 2. DUnyo 

Sovo;1 1 ndon sonro geli~mi; boti toplumlorindo i~sizlik 
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sigortasi ve di~er bir takim yardimlar ortaya ;ikti. Bunun 

neticesinde i~sizlik sigortasi'ndan daha fazla tatmin sa~

lamadik;a, insanlor bulabilecekleri i~lerde ;ali~mamoya 

ba~ladilar. Ustelik "i~sizlik ortinco , talep ozalir" 

ili~kisi i~lememeye ba~ladi. ~UnkU i~siz olsa do i~sizlik 

sigortasi ve sosyal yardimlorla eline para ge;en ki~i yine 

ma! tolep edebiliyor. Bu de~i~ik durumlor daho evvel orto

yo at1lm1~ tum iktisat teorileriyle pekte koloy a~1klano

mayacak stagf lasyon oloy1n1 yaratt1. 

BugUn Ulkemizde ~u son 8 ay i~inde bir stogf lasyon 

olay1 gUndeme gelmi~tir. 

11 ~u on i~in TUrkiye ekonomisinin bir "durgunluk" 

i~inde bulundu~unu s8ylemek olanaksiz. 1986 ve 1987 y1l

lor1nda i~ pazarda g8zlenen canl1l1k biroz azald1 ve sana

yinin baz1 sekt8rlerinde i~ler biraz yava~lad1 diye ekono

minin durgunluk i~ine girdi~ini s8ylemek olanaksiz. Y1l1n 

ilk dijrt ayina ili~kin ;e~itli gijstergeler ve ~o~u i~adam

larinin samimi sohbetlerde sByledikleri de bunu do~rulu

yor. Ge;en haftalarda Sayin Ba~bakan'a verilen brifingde 

de belirtildi~i gibi, ekonominin halen bu yil i~in hedef

lenen yUzde 5'in Uzerinde bir bUyUme temposu i~inde bulun

du~unu g6steren ;e~itli i~aretler var. Gerek kamuda gerek

se 8zel sekt8rde yat1r1mlar1n "bi~ak gibi kesildi~ini" 

sBylemek de olanaks1z. azetle, TUrkiye ekonomisinin bugUn

kU tablosu kesinlikle bir "ekonomik durgunluk" tablosu de

~il. 0 halde i~adamlari neden sUrekli olarok bu temoyi i~-
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liyor ve "stagflasyon" tehlikesini vurg~uyorlor? 

San1r1m i~in "pUf noktas1 11 i~te burada. YUksek ses

le konu~urken enf lasyondan yakinan ve hizla a~a01 ~ekilme

sini isteyen i~ olemi, Bte yondon enf losyonun hizlo o~oOi 

~ekilmesinin pek i~ine gelmeyece~inin fork1nda, i~odom1, 

bugUnkU ko~ullordo enf lasyonu h1zlo 0~0~1 ~ekmenin bedeli

nin, ekonomide ciddi bir durgunluk oloco~1n1 do biliyor 

ve osl1nda kendisi i~in enf lasyondan doha bUyUk tehlikenin 

durgunluk oldu~unu dU~UnUyor. 0 holde yop1locok ~ey, ne 

yopip edip ekonominin ciddi bir durgunluk i~ine girmesini 

Bnlemek; hUkUmeti, enf losyonu h1zlo 0~0~1 ~ekmek i~in eko• 

nomide durgunlu~u gBze olmakton vazge;irmek. 1~te bu omo~

lo i~ 8lemi "tam soha markaj~ uyguluyor; hUkUmete ''Siz 

enf losyonu hizlo o~o~i ~ekmek i;in ekonomide ciddi bir 

durgunluk yarotmoyi gBze ol1rsan1z biz de gerektiOinde 

Uretimi dU~UrUrUz, yot1r1m1 durdururuz, i~~i ;ikart1r1z, 

ama f iyat ort1~lar1nda geri od1m atmay1z, kor1m1zdan fe

dakorl1k etmeyiz. BBylece hem durgunluk do~ar hemde enf

lasyondo hedef inize varamozsiniz, ekonomiyi stogflasyona 

sUrUklersiniz 11
, mesaj1n1 vermek istiyor. 

Benim gBrebildi~im kadariylo i~ olemi, Ozal'in enf

losyonu ciddiye olmos1n1 istiyor omo ekonomide ciddi bir 

durgunluk yaratacok Bl~Ude ciddiye olmos1n1 istemiyor. On

celikle komu kesiminin kemer s1kmos1ylo soruno ~BzUm bu

lunmas1n1 ve enflasyonun 1l1ml1 bir bi~imde yova~ yavo~ 

0~0~1 ;ekilmesini yeOliyor. ~e~itli beyanlor ve g8sterge-
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ler, oncelikle ozel sektorUn hUkUmeti oldu~unu gizlemeye 

gerek duymayan ~zal hUkUmetinin as1l tercihin de oyn1 do~

rul tuda oldu~unu gosteriyor. Hedef, enflasyonun clt1ndo 

ezilen toplum kesimlerinin bir sure daha "uyutulabileceOi" 

varsay1m1yla enf lasyonun yava~ yava~ a~a~1ya ~ekilmesi ve 

ekonomiyi bir durgunlu~a sokmadan, bunun olumsuz etkileri

ni ya~amadan sorunun 0~1lmas1; boylece "enf lasyon i~inde 

durgunluk" olas1l1~1n1n da ortadan kald1r1lmas1. 

Ancak bu hedefe varman1n ~e~itli gU~lUkleri var. 

Bir kere toplumdan yans1yan tepkilerin, Say1n Cumhurba~ka

n1 Evren'i "Bu enflasyon ne zaman inecek" sorusunu sormaya 

yonelttiOi bir ortomda; buna ek olarak, Ozal 1 1n ~ok onem 

verdiOi di~ mali ~evrelerin gozlerini yUksek enflasyona 

(ve hatta gelir odoletsizli~ine) diktikleri bir ortomdo, 

enf lasyonun yovo~ yova~ o~a01ya ~ekilmesine herkesi roz1 

etmek ~ok zor. 1kincisi, enflasyonun yUzde 70'leri a~t101 

bir noktado bir iki puanl1k ~U~U~lerle piyasadaki ve top

lumdaki enlasyon beklentisini k1rmak mUmkUn deOil. Bunu 

ba~armadcn ise enf losyonu dUzenli bir seyir i~inde 0~0~1 

doOru indirmek olanaks1z gibi. O~UncUsU, a~1r bir bor~ yUkU 

olt1ndaki devletin, Hozine'nin, Merkez Bonkas1 1 n1n monev

ro alan1 ~ok kis1tl1. "Ekonomide durgunluk yaratmayal1m, 

i~sizlik sorunu var, yat1r1mlar1 tomamen durdurmoyol1m" 

denirse kamu 0~1klor1n1n gene bUyUmesi ve enf lasyonist 

bask1 yoratmas1 ka~1n1lmoz olabilir. DordUncUsU, tam re

kabet ~ortlar1n1n bulunmad101 pek ~ok sektorde ciddi bir 

talep daralmas1 ve durgunluk belirtisi gorUlmeden f iyat 
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orti~lorinin yova~lamasini beklemek "bo~ bir hayal" gibi 

gCSrUnUyor. 

BUtUn bunlar, bugUnkU ko~ullarda ve bu iktidarin 

benimseyebilece~i yCSntemlerle, ekonomide ciddi bir dur-

gunluOu gCSze almadon enf lasyon cephesinde ciddi ve tat-

mink5r sonu~ almanin son derece gU~ olduOunu dU~UndUrU-

yor. Enflasyon cephesinde inandirci sonu~ alinmasi iste-

niyorsa, o - zoman ge~ici bir sUreyle ekonomide ciddi bir 

durgunluCu do gCSze almak gerekiyor. TUrkiye 1 nin ko~ulla

ri ve piyasa yapisi, bu s~re~ i~iride hi~ de~ilse bir sU-

re yUksek enf lasyonla durgunluOun bir arada yo~anmas1 

olos1l10in1 gUndeme getiriyor. Bu sUrenin kisaltilmasi 

ise ekonomiyi y<Snetenlerin hUnerine ve i~ oleminde yore-

tocaklar1 inand1r1c1l1k havosina baOli gCSrUnUyor. 

Bunlar1n CStesinde TUrkiye 1 nin ertelemeye gitmemesi 

h~linde, 0~1r di~ bor~ CSdemeleri nedeniyle d1~ar1ya "net 

mali transfer" yapmak zorunda olmasi do, eninde sonunda 

"enflasyon i~inde durgunluk" olayini ya~amaya zorlanabi-

leceOini dU~UndUrUyor" (3{). 

Bende Cumhuriyet Gazetesi yozar1 Osmon Ulogay gibi 

bunun sanayi kesimince devlete bir tehdit unsuru olarak 

ifade edildiOi ve man~et edildi~i kan1s1nday1m. YUksek 

karlari nedeniyle, her ne kadar enflasyon'un hizla inmesi 

isteOiyle yon1p tutu~uyor gibi gCSzUken ve yUksek enf las-

( 3i) Osman Ula gay, 11 Stagf la syon ( 2): En f las yon i<;inde 
durgu~luk ya~anir mi?, Cumhuriyet Gozetesi, 
31.5.1988, s. I, a. 
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yondon ~ikoyet eden ticoret ve sonoyi kesimi oslindo enf

losyonun Byle ~ok ~obuk olo~o~o edilmesini de istemiyor. 

~u ondo yotirim te~viklerinin hoyli yUksek oldu~u, mUro

cotlorin ortti~i dBnemde, yotirimlor durmodon stagf losyon

dan bohsetmek~Ulkemizde ekonomik hoyotto stogf losyono ne

den olocok bir tokim ko~ullor var olso do, henUz erkendir. 
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