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G 1 R İ S 

Enflasyonun, diğer bir deyişle fiyatlar genel seviyesindeki 

artışların, farklı şiddetlerde olmakla birlikte, tüm dünya ülkeleri

nin ortak sorunu hale geldiği bir gerçektir. 

Bu evrensel sorun, kimi gel işmiş ülkelerde kabu I edi lebi I ir 

limitlerde olmakta, kimi ülkelerde ise toplumsal çalkantılara ve 

sosyo-ekonomik erozyona neden olacak seviyelere ulaşmaktadır. 

Tüm bu olumsuzluklar bir yana, enflasyonu kesinkes ön le

yecek bir iktisat politikaları bileşimi de henüz net olarak oluşa

mamıştır. 

Enflasyonun, Türkiye ekonomisi için taşıdığı önemi dikkate 

alarak, tez konusu seçilmiştir. Geniş boyutlarda tartışılan konuya 

bir katkıda bulunma amacını ön plana alarak, tezin konusu ise 

"enflasyon, iktisat politikaları ve enflasyonist ortamda yakın dö

nem iktisat politikaları" olarak belirlenmiştir. 

Anti-enflasyonist politikaları ele almazdan evvel, gen iş 

bir çerçevede enflasyon ve iktisat politikalarının incelenmesi ge

rektiği kanısındayım. 

Bu nedenle, ilk bölümünde enflasyonun tanımı, nedenleri 

ve türleri üzerinde çalışma ve ikinci bölümde ise iktisat politika

larını da aynı çerçeve içinde incelemiş olacağız. 

Üçüncü bölümde ise, enflasyon ve iktisat politikalarını 

biri ikte inceleyerek, yakın dönemde, 1970 sonrası gündeme gelen 

anti-enflasyonist politikaları ele alacağız ve anti-enflasyonist 

pot itikal arın neden başarılı olamadıklarını inceleyeceğiz. 
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Nihayet, dördüncü bölümde ise, ilk üç bölümde incelenen 

konuların ışığında, Tı.irkiye'de enflasyon sorununu irdelemeye çalı

şacağız. 

Dördüncü bölümde, Türkiye'de enflasyona yol açan neden

leri tek tek ele alarak, soruna teşhis koyma arayışı içinde olaca

ğız. Böylece , enflasyonla mücadelede Türkiye için bir çözüm yolu

nun olup olmadığını bulmaya çalışacağız. 

Bu tezin yazımı esnasında fikirlerimi eleştirmeye layık 

gören değerli hocalarıma teşekkürlerimi sunarım. 
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A) ENFLASYON 

Günümüzde evrensel bir sorun haline gelen en önemli 

ekonomik hastalığın enflasyon olduğu, artık herkes tarafından 

kabul edilmektedir. insanoğlunun dünya tarihi içindeki yeri 

gözönüne alındığında, ilkel yaşam süren kavim ve kabilelerin, 

karşı I ıkl ı olarak ihtiyaçlarını gidermek için mal değiş-tokuşunda 

bulundukları trampa dönemine kadar uzanan enflasyonun öyküsü, 

Portekiz ve İspanyollar'ın keşif yıllarında Avrupa'ya gemiler 

kadar dolusu taşıdıkları altınlarla, XV.yüzyıldan günümüze 

süregelen yeni bir tema kazanmıştır. 

11 .Dünya Savaşı sonrası Birleşmiş Mi I letler' in kurulması 

ile başlayan Dünya Atlası' nın 

değişim, yeni bir uluslararası 

getirmiştir; Ekonomik Devrim. 

siyasi görünümündeki büyük 

ekonomik anlayışı gündeme 

il.Dünya Savaşı'nın hemen öncesine kadar dünyanın 

değişik bölgelerinde yeralan sömürgelerde yaşayan toplumlar, 

savaş sonrası zayıflayan savaş güçleri ve ekonomileri ile 

kendi üzerlerindeki baskılara>.. hafifleyen sömürgeci devletlere 

karşı bir siyasi ve ekonomik bağımsızı ık mücadelesi başlattı far. 

Ekonomik bağımsızlık için sanayileşmenin zorunluluğunu hisseden 

ve sanayileştikçe de iktisadi açıdan daha hızı ı büyüyeceklerine 

inanan bu toplumlar, siyasi bağımsızı ıkları ile "Millet" olma 

vasıflarını elde ederken, ekonomik anlayışta "Liberalizm"i 

benimsemeyi de ihmal etmemişlerdir. 

Liberal ekonomik 

süreci i r yere I ekonomilerde 

anlayış, 

gündemde 

bir yüzyıldan fazla bir 

olmasına rağmen, özel I ikle 

dünya ticaretinin "liberal !eşmesi", ancak 1950' den sonra ivme 
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kazanabilmiştir. Uluslararası ekonomik kuruluşlarının ve örgütlerin 

oluşumu, dünya ticaretini globalleştirme ve bel I i kurallara oturtma 

yönünde verilen çabalar ve hazırlanan anlaşmalar, uluslararası 

ekonomik ilişkileri geçmişe oranla hızlandırmıştır. 1970'1erde iki 

petrol krizi nedeniyle daralan dünya ekonomisi, 1980' lerde yeniden 

ciddi bir genişleme sürecine girmiştir. 

Gel işmiş ekonomilerle, gelişmekte ol an ekonomiler arasındaki 

ilişkilerin, menfaat baskısı gözönüne alınırsa, sürekli artması, 

ekonomik uygulama ve sonuçların transferine yol açmış; ancak 

gelişmiş ekonomilerden olumlu yönler yanında, olumsuz yönlerinde 

transferi ile gelişmekte olan ekonomilerin dengelerinin bozulması 

ve dengesiz büyüme hızlarının oluşması da gündeme gelmiştir. 

Bu karşılıklı ekonomik iletişimde "enflasyon" sorunu da 

hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ekonomilerin, farklı yönleri 

olsa da, ortak sorunları haline gelmiştir. Bu evrensel sorunu ince

leyebilmek için, öncelikle 11 enflasyon"un tanımını vermek ve enflas

yona yol açan faktörler ile enflasyon türlerini, başlıklar halinde 

ele almak, yerinde olacaktır. 

1. Enflasyonun Tanımı: 

Enflasyonun tanımı iktisat I itaretüründe, çıkış nedeni, sü

resi ile şiddeti, etkisi ve belirtisine göre çeşitli iktisat düşünür

leri tarafından farklı şekillerde yapılmıştır. 

Bunun yanında enflasyon kelimesinin hayli eski bir kulla

nımı da gözardı edilmemelidir. Latincede "inflare" fiili "şişmek" 

anlamında kul lanı !maktadır. 

i nflare fi i 1 inden türetilerek şişkin I i k, kabarma veya artış 

anlamında kullanılan inflatio kelimesi de kökenli dillere sahip 



5 

ülkelerde zamanla "n" harfinin de eklenmesi ile "inflation" halini 

almıştır (1). 

1 ktisat I iteratüründeki enflasyon tanımlarının genel olarak 

"enflasyonun belirti leri"ne dayalı olarak yapıldığı gözlemlenmekte

dir. Belirtilere dayalı olarak yapılan tanımların ağırlıklı olması, 

enflasyonun ani aşılabilmesi açısından bu tür tanımlamaların daha 

genel bir çerçeve içinde yaklaşmasıdır (2). 

Enflasyonun nedenleri ve süresi ile ilgili tanımlamalar 

ise daha ayrıntılı noktalara el attığından, enflasyonun incelenme

sinde birçok tali faktörü kapsayamamaktadır. 

Örnek verilmesi gerekirse, fiyatı ar genel seviyesinde artış 

şeklinde ifade edilebilecek bir belirtiye dayalı enflasyon tanımı, 

toplam arz ve efektif talep unsurlarını içerdiğinden genel bir 

çerçeve içinde olayı incelerken, "talep enflasyonu" veya "maliyet 

enflasyonu" şeklindeki tanımların, enflasyonun bir noktasını dik

kate aldığı gözlemlenmektedir. 

Bunun yanında, örneğin Keynesyen ve Monetarist Ekollerin 

enflasyonçs yaklaşımlarında, genel tanımlar dışında, "Enflasyonun 

Moneter Yönü" gibi tali faktörlerde de birbirlerini eleştirdikleri 

ve yorum getirdikleri gözlemlenmektedir (3). 

Enflasyonu basit tanımlar içinde incelemek, 1970' terden 

.sonra, özel I ikle petrol kJrizlerinin de etkisiyle, yetersiz kalınca, 

enflasyonun sebepleri ve şiddeti ile ilgili tanımlarda yoğunlaştı. Se-

(1) Enflasyon kelimesinin Türk iktisa.t literatürüne girişi, genel olarak 
eğitim sistemimiz.de Fransız Ekolü'nün etkisinden dolayı, Fransızca 
okunuşu ile gerçekleşmiştir. 

(2) KALIN, Ahmet S.; "Enflasyon, Analitik Bir Yaklaşım'1, Filiz Kitabevi, 
1st. 1989, s.5-6-7 

(3) a.g.e., s.8 
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bep ve sürenin ön plana çıkma nedeni, enflasyon sorunu karşısın

da her ülke için geçerli tek bir çözüm modelinin olma:lı~ının an

laşılabilmesiydi. 

Enflasyonu genel hatları ile inceleyen tanımlarda toplam 

arz ve talep dengesiz! iğ ine önem verildiği görülmektedir. 

Bu tanımlara birkaç örnek vermek gerekirse; "enflasyon, 

cari fiyat düzeyinde toplam talebin toplam arzdan daha fazla ol

ması demektir" (4). 

Bir başka tanımda ise; "enflasyon, milli ekonominin ürettiği 

veya ithal ettiği mal ve hizmet arzı ile talebi arasındaki devamı ı 

dengesizliği ifade eder." Mal miktarı ve para miktarı arasındaki 

dengesizlik ile halkın yerel paraya olan güvenini kaybetmesi ise 

bu dengesizliği etkileyen faktörlerdir (5). 

Bunun yanında, fiyatlar genel seviyesinin bir "belirti" 

olarak enflasyonun tanımında önemli rol oynadığı da söylenebi I ir. 

Özellikle, fiyatlar genel seviyesinde ne tür hareketlenme

nin, enflasyon olarak tanımlanabileceği önemlidir. Fiyatlar genel 

düzeyini bir defaya özgü olmak üzere yükselten faktörler ile, sü

rekli olarak arttırabilen faktörler arasındaki fark çok önemlidir. 

Nitekim, "enflasyon, toplam arz ile talep arasındaki dengesizlik 

yanında, fiyatı ar genel düzeyindeki sürekli ve düşmemekte ısrarı ı 

ol an artışları ifade etmektedir" (6). 

(!+) A'REN, Sadun; "istihdam, Para ve İktisa.di Politika'', Sıvaş Yayınları, 
1989, s.219 

(5) ö7fll.JVEN, Ali; "lktisa.t Bilimine Giriş", Filiz Kitabevi, 1983, s.]72 

(6) LlPSEY, Richan:i G., Steiner, Peter O., PURViS, Douglas D., "Economics", 
London a.k, 1981+, s.202-203 
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"Fiyatlar genel düzeyinin devamlı olarak yükselmesi" basit 

bir tanımlama olmakla beraber, enflasyon sorununun en önemi i 

yanını ortaya koyması nedeniyle son derece elverişli ve yararlı

dır (7). 

Enflasyonun, fiyatlar genel düzeyinin sürek! i ve kendi 

kendine hızlanan bir görünümü olarak, dinamik bir olay olduğu 

görülebilmektedir. Öyle ki, sürekli değişmeler dengeyi bozmakta 

ve tekrar dengeye varma yolları aranmaktadır. Bu değişim içinde, 

paranın dolanım hızı, tüketim meyi i ve fiyatlar da hızlanmaktadır (8). 

Bu genel yaklaşımları bir araya getirerek enflasyonu tanım

lamak istersek; enflasyon, ülke ekonomisinin ürettiği veya· ithal 

ettiği mal ve hizmet arzı ile talebi arasındaki dengesizlik ve bu 

dengesizliğin bir göstergesi olarak, fiyatlar genel seviyesi (düze

yi)nin ise sürekli olarak yükselmesi olarak tanımlanabilir. 

Bu genel tanımlar yanında, enflasyonu, çıkış nedenlerinden 

hareket ederek, açıklamaya çalışan tanımlar da vardır. Ancak, 

bu tanımların, ekol ferin enflasyonla mücadele konusunda farklı 

faktörleri ön plana çıkarmalarından dolayı, enflasyona yol açan 

faktörleri bütünüyle kapsayan tanımlar olduğunu söy temek zordur. 

Enflasyonu- çıkış nedeni ve süresine bağlı olarak açıkla

yan tanımları "Enflasyon Türleri" başlığında tekrar ele almadan 

önce, enflasyona yol açan faktörleri incelemek yerinde olacaktır. 

2. Enflasyona Yol Açan Faktörler 

Gittikçe daha dinamik bir yapıya kavuşan enflasyon, birbi

riyle grift hale gelmiş geniş bir sebepler yelpazesinin etkisi sonu-

( 7) AREN, Sa.dun; "lstihdam Para ve lktisadi Politika 11
, Savaş Yayınları, 

1989, s.219 

(8) tJzı.;UvFN, Ali; "lktisat Bilimine Giriş", Fil iz Kitabevi, 1983, s.373 
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cu, çok zor çözülebilen ve hatta çözülemeyen, kronikleşen bir eko

nomik sorun hali ne gelmiştir. 

Enflasyona neden olan etkenler konusunda yapılan çalışma

ların kronolojik gelişimine paralel olarak, enflasyona yol açan 

faktörleri üc ana grupta incelemek mümkündür. Bunlar, moneter 

faktörler, reel faktörler ve yapısal faktörlerdir. 

a) Moneter Faktörler 

Parasal büyüklükler, paranın tedavül hızı, yatırım-tasar

ruf dengesiz! iği, kamu açıkları, devalüasyon ve ödemeler dengesi 

olarak ifade edebileceğimiz moneter faktörler, enflasyona yol açan 

faktörler olarak yüzyıla yakın bir süredir inceleme konusu olmuş

lardır. Özel I i kle, parasal büyüklerin enflasyon üzerindeki etkisi 

konusunda neoklasikler, keynezyenler ve monetaristler arasında 

farklı sonuçlara varıldığı görülmektedir. bu nedenle, moneter fak

törleri birer birer ele almak yerinde olacaktır. 

i. Parasal Büyüklükler 

Para miktarındaki artışın mal miktarındaki artıştan daha 

fazla olması ol arak ifade edilen ve dengesiz! ik sonucu ortaya çı kaı 

enflasyonist süreç, enflasyon üzerindeki etkileri açısından ilk 

incelenen ve üzerinde tartışılan faktörlerden birisidir. 

DM/M ) DY/Y olarak ifade edilebilecek bu dengesizlik, 

kısa dönemde üretilen mal miktarında bir artış imkanının olamama

sından dolayı ancak, paranın birim değerinin düşürülmesi ile 

mevcut mal miktarı arasında bir dengeyi kurabilmekle düzeltile

bilmektedir (9). 

(9) a.g.e., s.J'l]-374 
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Para miktarındaki değişimin fiyatlar genel seviyesi ve 

dolayısıyle enflasyon üzerindeki etkisini Klasik Miktar Teorisi 

ile açıklamaya çalışmışlardır. 

Miktar Teorisini açıklamak için Amerika! ı 'iktisatçı lrving 

Fisher' in yararlandığı mübadele denklemi "MV = PT" idi ve M 

para miktarını, V paranın tedavül hızını, P fiyat( ar genel düze

yini ve T ise işlem hacmini belirtmekteydi. 

Fisher ve onu izleyen iktisatçılara göre V ve T paramet

releri bel iri i bir dönem boyunca değişmez. Çünkü, paranın tedavül 

hızı olan V toplumun sosyo-psikolojik davranışlarına ve ülke eko

nomisindeki kurumsal yapıya bağlıdır ki, olağanüstü haller dışın

da, bu sayısal değerde önemli bir değişme beklenemez. Ayrıca, 

ekonomideki kaynakların tam kullanım halinde bulunması Klasik 

Teori'nin önemli bir varsıyımı olduğundan, T işlem hacmi de be

lirli bir dönem içinde değişmez kabul edilmektedir. Bu durumda, 

para miktarındaki artışlar doğrudan fiyatlar genel düzeyinin yük

selmesine ve paranın değerinin düşmesine yol açacaktır ( 10). 

Fisher' in mübadele denkleminden hareket eden Cambridge 

Ekolü ise, aynı denklemi, paranın tedavül hızı yerine, V'nin ter

sine eşit olan (V :::: 1/k) k (halkın elinde tutmak istediği paranın 

parasal işlem hacmine oranı) katsayısı ile yeniden oluşturdu. 

M = k.P.T 

Bunun yanında, T işlem hacmi yerine reel milli gelir düze

yi kullan ı tarak MVy == PyY ve M = kyY eşit I ik lerin i de el de etmek 

mümkündür. 

(10) AI.KIN, Erdoğan; "iktisat", Filiz Kitabevi, 1st. 1992, s.225 
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Fisher' in mübadele denklemi, dolaşımdaki para miktarı 

yanında bankaların yarattıkları kaydi para miktarı da dikkate 

alınarak yazılabilir ; MV + M'V' = P.T. Denklemde; M' bankaların 

yarattığı kaydi parayı, V' ise kaydi paranın dolanım hızını gös

termektedir. 

Ancak, Klasik Ekol 'ün hem spekülasyon saiki ile para 

talebini gözönüne almaması, hem de paranın tedavül hızının kısa 

dönemlerde dahi değiştiğinin amprik çalışmalarla kanıtlanması, 

fiyatlar genel seviyesi ile para miktarı ve paranın tedavül hızı 

arasındaki ilişkinin birlikte gözönüne alınmasını gerekli kılmıştır. 

Bu nedenle, çağdaş ekonomik sorunları analiz edebilmek için . mik

tar kuramı çeşitli revizyonlara tabi tutulmuştur (11). 

Keynesci ekonomik görüşün iki dünya savaşı arasındaki 

düzenin etkisi altında gelişmesi, daha çok işsizi ik ve talep yeter

sizi iği konularının ön pi ana çıkmasına yol açmıştır ( 12). 

1929 dünya buhranı sonrası Keynes, ekonomi al anında dev

rim niteliğindeki "Genel Teori" (1936) adlı eserini yayınladığında, 

enflasyonun algılanış şekli batı ekonomileri ile sınırlıydı. İngiliz 

mühendis Philips'in XX.yüzyılın hemen başında yaptığı inceleme

ler sonucu elde ettiği bulgularla şekillenmiş Philips Eğrisi' ni 

Keynes, model ine aynen uygulamıştır. Enflasyon ile işsizi ik ara

sında ters bir ilişkinin öne sürüldüğü bu yaklaşım yanında, hükü

metlerin açık bütçe politikaları izlemeleri ve gerektiğinde kaynak 

yaratı iması için para basımı, düşülen ekonomik kaostan çıkmak 

için enflasyonist politikaları ön plana çıkarıyordu. Enflasyonist 

politikalar ise "kapitalist" sistemin kurtuluşu için şarttı. Enflas

yonun bu dönemde kronik bir sorun olarak algılanamaması, hükü-

(11) a.g.e., s.226-228-229 

(12) AREN, Sadun; "istihdam Para ve lk.tisadi Politika", Savaş Yayınları, 
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metleri para arzını arttırıcı politikalara yöneltmek konusunda 

etkili oldu. 1970'1erde ise uygulanan bu politikalar tüm dünya 

ülkelerini kronikleşen enflasyon sorununun içine düşürdü. Philips 

Eğrisi esprisini yitirirken, ülke ekonomileri stagflasyon sorunuyla 

ilk defa karşı karşıya geldi ter ( 13). 

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, monetaristler, neoklasik 

yaklaşımlardan çok daha gen iş kapsamı ı olarak, Merkez Bankala-

rı'nın tedavül politikaları ile parasal büyüklüklerin enflasyon 

üzerindeki etkilerini yen iden incelemek zorunluluğunu duydular. 

Monetaristler, bir yandan para miktarı üzerindeki çalışma

larını yoğun I aşt ırırken, bir yandan da ekonomistler ve Merkez 

Bankası uzmanları çeşitli parasal büyüklükler üzerinde çalışma

larını yoğunlaştırmışlardır. 

Bu çalışmalar sonucunda ise emisyon yanında, dolaşımdaki 

para, rezerv para, parasal taban, Merkez Bankası parası gibi 

parasal büyüklükler daha sık incelenmeye başlamıştır. 

Kağıt paraların· Merkez Bankası tarafından basılarak dola

şıma çıkarı iması an lamına gelen emisyon, piyasadaki para mikta

rını belirleyen önemi i bir parasal büyük I üktür. Ancak, emisyon 

dolaşımdaki para miktarına eşit değildir. Piyasada dolaşımdaki 

para miktarı emisyon rakamından bankaların kasalarında tuttukları 

miktar çıkarıldıktan sonra bulunmaktadır. 

Emisyon - Bankaların Kasalarında = Dolaşımdaki Para 

Tuttukları Para 

(13) AI..KlN, Erdoğan; 11/ktisa.t", Filiz Kitavbevi, 1992, s.2]0-460-474 
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Emisyon, piyasadaki para miktarını yakından ilgilendirse 

de, bankaların kasalarında tuttukları para da dolaşımdaki para 

miktarını etki !emektedir. Örneğin, emisyon, tri I yon arttırılsa 

ve bankalar ileriki günlerde piyasada para sıkıntısı yaşanacağı 

beklentisi ile emisyondaki 1 trilyonluk artışı kasalarına çekseler, 

bu durumda piyasalarda dolaşımdaki para değişmez. Bu nedenle, 

emisyonun artış oranı kadar, her zaman dolaşımdaki para mikta

rını etkilediğini söylemek zordur (14). 

Bu neden le para arzları incelenirken, emisyon yerine esas 

olarak dolaşımdaki paranın gözününe alınması gerekmektedir. 

1990 itibariyle T.C. Merkez Bankası 'nın para arzı tanımla

rı şu şekilde verilebilir: 

Ml = Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat (Resmi Mevduat Hariç) 
+ T.C. Merkez Bankası'ndaki Mevduat 

M2 = M 1 + Vade! i Mevduat (Resmi Mevduat Hariç) 

M2Y = M2 + Türkiye'de Yerleşik Kişilere Ait Döviz Tevdiat Hesapları 

M3A = M2 + Kamu Mevduatı (Vade! i + Vadesiz) 

M3 = M3A + Resmi Kuruluşlar Mevduatı + Merkez Bankası 'ndaki 
O iğer Mevduat· 

M3Y = M3 + Döviz Tevduat Hesabı ( 15). 

(14) KEYDER, Nur; 11Para 11, 0D1ÜYaymları, 1991, s.139-11.ı.J 

(15) a.g.e., s.144 
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M 1' den MJY' ye doğru para arz I arı dar tanım I ama I ardan geniş 

tanımlamaya doğru sıralanmaktadır. 

Özellikle, 1960'dan sonra enflasyonu önlemeye yönelik ola

rak hazırlanan ekonometrik model terde para arzının dikkate alın

dığı görülmektedir. 

Bu çalışmaların i Ik örneklerinden birisi 1963'de Harberger 

· tarafından hazırlanmıştır. 

Harberger sırasıyla para arzını, reel üretimi ve elde para 

tutma maliyetinin temsi I i değerini dikkate alarak t zamanı içinde 

çeşit! i a katsayıları (a
0

, a
1

, a
2

, a
3

, a
4

) ile bu makro değişk~nleri 

biraraya getirerek fiyatlar genel seviyesi üzerindeki etki !erini 

incelemeye çalışmıştır ve bu değişkenleri şu şekilde biraraya ge

tirmiştir. 

P =a +aM +aM +aY +aA 
t o 1 t 2 t-1 · 3 t 4 t 

Pt t zamanındaki fiyat endeksini ifade etmektedir. Mt t za

mandaki para arzını, M 
1 

bir önceki zamandaki para arzını, Y 
t- t 

t zamanındaki reel üretimi, At ise t zamanındaki elde para tutma 

maliyetinin temsili değerini ifade etmektedir. 

Günümüzde, enflasyonla parasal büyüklükler arasındaki 

ilişki teri incelemek açısından, önemi i üzerinde durulan konu piya

sa I ikiditasyonudur. 

M.1 ve M2 para arzı aracılığıyla gözlemlenen piyasa likidi

tasyonu, özellikle piyasadaki para miktarındaki artışının, mal 

. miktarındaki artıştan yüksek olduğu enflasyonist durumlarda önem 

kazanmaktadır. bu dönemde, Merkez Bankaları'nın piyasa likidi

tasyonunu kontrol edebi imek için para politikası araçlarını hare-
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kete geçirmesi önem arz etmektedir. Bunun 

para arzının enflasyonla olan ilişkileri son 

Ml' in aleyhine zayıflamaktadır. 

yanında, Ml ve M2 

y ı 11 arda, öze 11 i k I e 

Ayrıca, nakit para dışında, piyasada alış-verişi kolay I aş-

tıran enstrüman türlerinin artışı da, piyasa likiditasyonunu etki

lemektedir. Ticari senet gibi kıymetli evraklar ve kredi kartları

nın örnek verilebileceği para benzere ve talep yaratıcı bu enstrü

manların fiyat hareketleri üzerindeki etkisi artmaya başlamıştır. 

Bu nedenle, son bir iki yıldır Ml ve M2 para arzının enflasyon 

karşısında gösterdiği reaksiyon eski paralelliğini yitirmektedir. 

Bu noktada, enflasyonun şiddetini tespit edebilmek için 

M 1 ve M2 para arzından daha gen iş parasal unsurlar taşı yan 

M2Y, M3A ve M3Y para arzlarının ve benzer parasal büyüklüklerin 

ekonometrik çalışmalarda daha fazla yer aldıkları görülmektedir. 

Bununla birlikte, ekonometrik çalışmalarda Ml ve M2 para 

arzlarının gen iş ol arak kul lan ımı orta süreçte devam edecektir. 

M1 para arzıyla enflasyon arasındaki ilişkiyi inceleyen 

bazı çalışmalardan örnek vermekte yarar görülmektedir. 

Dünya Bankası'nın çeşitli araştırmaları Ml para arzı ile 

enflasyon arasında önemi i bir i I işk i geçeceğini gözler önüne ser

mektedir. 

Uzman I arın büyük bir dikkat le çalıştığı konuların başında, 

enflasyonun şiddetine bağlı ol arak, M 1 para arzının enflasyonu 

ne kadar bir dönemde etldlediği sorusu gelmektedir. Aşağıdaki 

grafikten izlenebileceği 

% 9 arada seyrettiği 

gibi, ABD'de enflasyon oranının % 4 

1953 ile 1971 yılları arasında (grafik 

ile 

1) 

Ml para arzının maksimuma erişmesinden sonra, enflasyonun yakla

şık 1,5-2 y ı II ık bir gecikmeyle maksimuma ulaştığı gözlemJenmekted ir. 
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Grafikler para arzındaki ve fiyatlar genel seviyesindeki 

artışı, sütun! ar ise ABD ekonomisinin durgunluğa girdiği donemi 

ifade etmektedir. (Grafik 1). 

Grafik: 1 

~O'de Para Arzı ve Enflasyon 

% Değişim 
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Grafik: 2 

Brezilya M 1 Para Arzı Ve 

Genel Fiyat Endeksi (GPI) 
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Brezilya' da enflasyon oranının % 110' lara kadar yükseldiği 

80-83 arası incelendiğinde ise, M l para arzındaki artışın enflasyon 

(GPI genel fiyatlar endeksinde % artış) üzerinde 1 yıl içinde etkide 

bulunduğu görülmektedir. (Grafik 2) 
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Grafik: 3 

Arjantin Ml Para Arzı ve Enflasyon 

1 . 1 1 1 . 
1 

' i . • ------~----· t ffl 

Arjantin'de ise enflasyonun 1979'dan 1983'e uzanan süreç 

içinde %· 400' lere yaklaşmış olması, M 1 para ·arzındaki değişimin 

anında enflasyona yansıdığı gerçeğini ifade etmektedir. (Grafik 3) 

Bu çalışmalar-, açıkca enflasyon rakamının yüksek olduğu 

ülkelerde M 1 para arzındaki % artışın enflasyonu gecikmeli olarak 
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etkileme süresinin ortadan kalktığını gösteriyor. Yani, enflasyon 

oranı ne kadar yüksekse, M 1 'deki % artışın fiyatlar genel seviye

sine etkisi, süre olarak, o derece kısalıyor. 

Türkiye'de M 1 para arzının fiyat hareketleri üzerindeki 

etkisi de birçok çalışmada incelenmiştir. 

Prof.Dr.Erdoğan Afkin, Prof.Dr.Demir Demirgil ve Prof.Dr.Sü

leyman Özmucur tarafından gerçekleştirilmiş olan "Türkiye'de Enflas

yon ve Enflasyon ile Savaşta Başarı Koşulları" adlı çalışmada 

da (Temmuz 1986), emisyonun enflasyon üzerindeki etkisi incelen

miştir ( 16). 

Hedef 

(Yıllık 

Tablo: 1 

Hedef Alınan Enflasyon Oranını 

Gerçekleştirmek için Gerekli Emisyon Artışı 

Enflasyon Oranı Emisyon 

Ortalama) (%) (Yı 1 Sonu % Artış) 

15 14.6 

20 19.5 

25 24.3 

30 29.2 

35 34. l 

40 38.9 

45 43.8 

Bu tablodan da izleneceği gibi, emisyon rakamında yıl 

başına göre yıl sonunda gerçekleşen artış miktarı, yüzde 0,4 ile 

/16) All<lN, Erdoğan, DEMlRGlL,. Demir, ÖZMJCUR, Süleymm; 'Türkiye'de 
Enflasyon ve Enflasyonla Micadelede Başarı Koşulları", TIJSIAD 
Yayınları, Teırmız 1986,. s. IV 
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yüzde 1,2 arasında bir sapma göstermektedir; enflasyon hedefine 

göre. Enflasyon hedefi yüzde 15 iken emisyonun yı I sonu yüzde 

artışı yüzde 0,4 bir farkla 14,6 olurken, enflasyon hedefinin yük

selmesi ife, enflasyon ile emisyonun yı I sonu yüzde artışı arasın

daki farkın yüzde 1 ,2' ye ulaşacak şeki I de arttığı gözlemlenmektedir. 

Bu durumda enflasyon oranı düşükken emisyon artışının 

aynı oranda enflasyon artışı gerçekleştirdiği ifade edilirken, enf

lasyon şiddetlendikçe, emisyon artışının enflasyon rakamına etki

sinin arttığı gözlemleniyor. Yani, yüzde 15 enflasyon hedefi için 

yüzde 14,6 emisyon artışı gerekirken, enflasyon hedefi yüzde 45 

olduğunda, etki eden emisyon artışı yüzde 43,B'e düşüyor. 

İlgi I i çalışmada Miktar Teorisinden ve Cambridge denkle

minden yararlanarak para arzındaki değişimlerin fiyatlar genel 

seviyesinde ne oranda artışa neden olduğu da arttırılmıştır ( 17). 

MV = Py 

M: Para Arzı 

V: Paranın Tedavül Hızı 

P: Fiyatlar Genel Seviyesi; y ise Reel Mi 11 i Gelir olmak üzere teda

vül hızının sabit olması durumunda M/y' deki artışın fiyatlar genel 

seviyesine yansıyacağı ifade ediliyor. 

Aynı çalışmada, (18) sadece Ml ve M2 dar ve geniş para 

arzının fiyat hareketlerine olan etkisi deği I bunun yanında, rezerv 

para ve parasal taban gibi, yeni yeni gündeme sık sık gelmeye 

para tanımları ve büyüklüklerinin etkileri de incelenmiştir. 

Buna göre, 1978 ile 1985 arası fiyatlar genel seviyesinin 

rezerv para esnekliği 0.917 olarak hesaplanmıştır. Bu oran rezerv 

( 17) a .g. e. ; s. 35 

(18) a.g.e.; s.35-36-37 
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para yüzde 10 artarsa, toptan eşya fiyatları endeksindeki yüzde 

artışın 9.17 olacağını ifade ediyor. Eğer fiyatlar genel seviyesinde 

% 25 olursa, yani enflasyon % 25 ise rezerv para artışının % 27'yi, 

M 2 geniş para arzı büyümesin in % 28' i, emisyon art ışının % 24' ü 

geçmemesi gerekmektedir; enflasyonu körüklememek için. 

Dünya Bankası' nın Türkiye ile ilgi I i amprik çalışmaların

da, para arzının fiyatlar üzerindeki etkisine de yer verilecektir. 

Biraz yukarıda, enflasyonun şiddetine bağlı olarak, para 

arzındaki artışların fiyatları etkileme süresinin kısaldığını belirt

miştik. 

Bu çerçevede, Dünya Bankası 'nın aynı yöndeki çalışmaları 

ışığında, Türkiye için % 50 ile % 80 arasında dalgalanan enflas

yon oranına göre aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. 



Aylar 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

Tablo: 2 

Türkiye'de Para Arzındaki 1 1' lik Bir Artışın 

Fiyatlar Üzerindeki Etkisi 

Marjinal Etki Kümülatif Etki 

31 31 

10 41 

07 48 

19 67 

15 82 

12 94 

03 97 

16 1. 13 

18 1. 31 

-13 1. 18 

10 1.28 

-03 1.25 

14 1.39 

02 1 .41 

-10 1.31 

-10 1.21 

-01 1.20 

-09 1 • 11 

-10 1.01 

Kaynak: Dünya Bankası Ülke Çalışım.si. 1990, s.185 
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Tablo 2'den izleneceği üzere para arzının marjinal etkisi 

O. ile 6.aylar arasında önce artmakta, sonra azalmaktadır. 7.Ayda 

ise marjinal etki bir sıçrama yapmakta ve kümülatif olarak 

% l'lik para arzı artışı .enflasyonu 7.ayda itibaren % 1, 13 etkile

miş olmaktadır. 13.Aya kadar % 1' lik para arzı artışının kümülatif 

olarak enflasyon artışı üzerindeki etkisi maksimuma yani 1.41 'e 

çıkmakta ve sonra etkisi hafiflemeye, marjinal etki ise tamamen 

negatife geçmektedir. 

Bu tablo, enflasyon oranı yüzde 50 ile 80 arasında değişen 

Türkiye'de, para arzındaki % 1 'lik artışın etkisinin enflasyon 

üzerinde 7. ile 13.ay I ar arasında 6 ay sürdüğünü göstermektedir. 

Para arzındaki değişmenin enflasyon üzerindeki etkilerini 

inceledikten sonra, diğer bir moneter faktör olan paranın dolaşım 

hızını incelemek gerekmektedir. 

ii. Paranının (Dolanım) Tedavül Hızı 

Miktar Teorisinde paranın tedavül hızı, para miktarı ile 

fiyatlar genel seviyesinde bir ilişkiyi ortaya çıkarabi imek için 

sabit kabul edilse bile, parasal büyüklüklerin enflasyon üzerindeki 

etkisini incelerken paranın dolanım hızını ihmal etmek önemi i ha

lara yol açabilir. 

Paranın dolanım hızı, parasal büyüklüklerin enflasyon 

üzerindeki etkisini azaltıp arttırmak bakımından, parasal büyük

lüklerin enflasyon üzerindeki etkini incelerken paranın dolanım 

hızını ihmal etmek önemi i hatalara yol açabi I ir. 

Paranın dolanım hızı, . parasal büyüklüklerin enflasyon 

üzerindeki etkisini azaltıp arttırmak bakımından, parasal büyük-



23 

likler üzerinde kilitlenmiş çeşitli iktisadi politikaların bir sonuca 

ulaşıp ulaşmayacakları konusunda da şansı belirleyen önemi i bir 

faktördür. 

Paranın dolanım hızı esasen, ülke ekonomisinin yapısına, 

ülke vatandaşlarının tüketim ve tasarruf alışkanlıklarına, ekono

minin finansal ve üretici yönüyle ilgili kuruluşların kurumsallaşma 
J 

derecesine, finans piyasalarındaki mevcut teknolojiye ve ilgili 

yasalara bağlı olarak değişme göstermektedir. 

Paranın, piyasada arz ve talep arasındaki alış-veriş di

yaloğunda nakit yerine değişik enstrümanlarla (örneğin; çek veya 

kredi kartı arı gibi) piyasaya enjekte olması veya olamaması, · tasar 

ruflara yönelik banka faizlerinin tatminkarlığı, atıl paraların 

değerlendirmesine yönelik finans piyasaları ve bu piyasalara ait 

enstrümanların çeşitliliği de parının dolanım hızını etkilemektedir .( 19). 

Paranın çeşitli nedenlerden ötürü yüksek oranda nakit 

olarak ülke bireylerinin elinde bulunması, parayı nakit olarak 

piyasadan emecek enstrümanların yetersiz kalması, paranın dolanım 

hızını arttıracaktır. 

Parasal büyüklüklerde gerçekleşen hacimsel artışın enflas

yona yol açması durumunda, harcamalar ve dolayısı ile paranın 

dolanım hızı artmakta, ekonomide uzun vadeli enflasyonist bir 

beklenti kemikleşmektedir. 

Paranın dolanım hızına benzer şekilde, para çarpanının 

ve Merkez Bankası'nın kontrolündeki iki önemli parasal büyüklük 

olan rezerv para ve parasal tabanı açmak yerinde olacaktır. 

Rezerv para; emisyon (tedavüldeki para) . + bankalar zorunlu 

karşılıkları + bankalar serbest imkanı + fon hesapları + banka 

dışı kesimin toplamından oluşan bir parasal büyüklüktür. 

(19) FRIUGRUL, Ahmet; 'f<anu Açıkları, Para Stoku ve Fnflasyon", 
Yapı ve Kredi Ba.nka.sı Yayınları, 1983, s. 58 
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Parasal taban ise; rezerv para + Merkez Bankası 'nın açık 

piyasa işlemlerinden doğan borçlarının toplamıyla bulunmaktadır. 

Özellikle, kamu kesiminin ciddi fon açıkları içinde olduğu 

dönemlerde, Merkez Bankası 'nın açık piyasa işlemleri de kamu 

kesimi açıklarının kapatılabilmesi için yoğunlaşmaktadır. Bu du

rumda; 

M = m • H eşiti iğ inden hareket ederek, kamu açıklarındaki 

artışın parasal taban etkilemesine paralel olarak para çarpanının 

da parasal büyüklük üzerindeki etkisi de artacaktır. 

M: Parasal Büyüklük; m: Para Çarpanı ve H: Parasal 

Taban olmak üzere 

(m) Para çarpanının parasal büyüklükler üzerindeki etkisi 

de para arzına göre değişmektedir (20). 

C 'yi dolaşımdaki para; D
1

1 i vadesiz ticari ve tasarruf 

mevduatı; o
2

' yi vade! i ticari ve tasarruf mevduatı; D 
9 

'yi resmi 

mevduat; RE'yi atıl karşılıklar; Rk'yı zorunlu karşılıklar ve 

H'yi de parasal taban olarak adlandır, 1 ır ve değişkenlerimizi; 

T == D /D 
g 1 

k = R /D + D + D 
k 1 2 g 

A = R /D 
e 1 

olarak belirlersek; Ml para arzı için para çarpanı m
1

= 1 +nık(l+l+T)-ln 

olurken, M2 para arzı için ise m
2 

== ( 1 + n~l")/k( 1 + ( + T)+ n ola-

cak ve bu durumda M = m • H formülü M
1 

için; 

M 1 = H( 1 + n + f )/k( 1 + "( + T)+ n olarak belirlenecektir. 

(20) a.g.e., s.59 
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iii. Yatırım - Tasarruf Dengesizliği 

Ülke ekonomisinin bütününde yatırımlarla, tasarruflar ara

sında bir dengesiz! iğin mevcudiyeti de, bu dengesiz! iğin hangi 

yollarla kapatıldığına bağlı olarak enflasyonist etki yaratabilir. 

Yatırımlar ile tasarruflar arasındaki fark, devlet eliyle 

para hacminin arttırı iması yoluyla kapatı imaya çal ışı I ıyorsa enf

lasyon yaratacaktır. 

Para ve sermaye piyasaları özel kesim ve kamu kesiminin 

finansman ihtiyaçlarını gidermek konusunda eğer yeterince fon 

yaratamıyorsa, bu durumda yatırım - tasarruf dengesiz! HHnden 

doğan fon açığı, enflasyonist baskı yaratacaktır. 

Özel kesim, bugün ülkemizde, sabit sermaye yatırımlarında 

özkaynaktan daha yüksek oranda yabancı kaynak ku 11 anmaktadır. 

lstanbul Menkul Kıymetler Borsası 'nda işlem gören halka açık 

anonim şirketlerin bi lancoları incelendiğinde, Türk ekonomisinin 

ve sanayinin önde gelen kuruluşlarının bilançolarında yeralan 

pasif kompozisyonunun yüksek risk taşıdığı görülmektedir. Özel 

kesimin yatırımlarında, gelişmekte olan ülkelerde kaynak yetersiz

lJğinin bir göstergesi olarak, özkaynak/yabancı kaynak oranının 

sürekli gerilemesi, sanayii, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet 

gösteren kuruluşlarının fon arayışlarını her geçen gün arttırmak

tadır. bu da finans piyasalarının yaratabildiği belirli seviyedeki 

moneter kaynaklara göre daha da artarak hızla yükselen moneter 

talepler arasındaki açığı genişletmektedir. 

Bunun yanı'nda kamu kesiminin sermaye piyasasında · yoğun 

hakimiyeti ile özel kesimin fon ihtiyaçlarını gidermek için, yoğun 

olarak bankacı I ık sektörüne yönelmesi ile faizlerde artış olmakta 

ve Merkez Bankası enflasyona karşı başarılı bir para politikası 

programını gerçekleştirme şansını yitirmektedir. 
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Bu nedenle, özel kesimin yatırım - tasarruf dengesini çöze

cek şeki ide farklı piyasalardan uygun şartlarda fon bulabilmesi 

enflasyonla mücadelede başarı şansını arttıracaktır. 

iv. Kamu Kesimi Açıkları 

Kamu kesimi açıkları, özel I ikle Merkez Bankası kaynakla

rının, bir hükümet tercihi olarak, büyük ölçüde kullanılmasına 

yol açıyorsa Merkez Bankası 'na bağlı tüm parasal büyüklüklere 

de etki edecektir. P-iyasada I ikiditasyon (parasal laşma) 'ya yol 

açacak bu durum, Merkez Bankası'nın para. programını da uygula

yabilmesini engel !emektedir. 

1980' lerin başına kadar dış borçlar ve Merkez Banlesı 

kaynaklarının Konsol ide Bütçe Açıkları' nın kapatı iması konusunda 

yoğun olarak kullanımı, Ml para arzı yanında, bütçe ve kamu kesi

mi açıklarının da emisyona yol açmaları nedeniyle fiyat hareket

lerine ol an etki !erinin dikkate alınmasını gerek! i kı !maktadır. 

Tablo: 3 

Türkiye'de Kamu Açıklarının Finansman Yolları 

(1977-1990) 

Merkez Bankası (%) Dış Borçlanma (%) iç Borçlanma 

1977-79 50.0 19.9 30.1 

1981 20.0 62.8 17.2 

1983 9.8 21.0 69.2 

1985 22.3 15.4 57.4 

1987 12.9 44.2 42.9 

1988 25.8 43.3 40.9 

1989 3.8 15.6 80.6 

1990 3.5 6.1 90.4 

Kaynak: Prof.Dr.Ercan Uygur; "P.olicy and M3.croeconomic Developpement 
in Turkey /19?0-1990}" Tebliği; Tablo: III 

(%) 
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Merkez Bankası kaynaklarının kamu açıklarının kapat, ima

sına yönelik olarak kullanılması, Merkez Bankası'nın Hazine'ye 

avans verirken emisyon yaratması anlamına gelmektedir. Nitekim, 

Merkez Bankası kaynakları ne yoğunlukta kul lanı I ıyorsa, kamu 

açıklarının enflasyonist etkiside o derece şiddetli olacaktır. 

Enflasyonun şiddetlendiği 1977-1979 döneminde Merkez Ban

kası kaynaklarının kamu açıklarının yüzde SO'si oranında kul la

nıldığı gözlemlenmektedir. (Tablo: 3) 

Merkez Bankası kaynaklarının kullanımının 1980-1988 arası 

yüzde 20-25 arasında dalgalandığı gözlemlenmektedir. Özel I ikle, 

kamu açıklarının büyüdüğü ve enflasyonun hızlandığı 1988 yı I ında 

bir yıl öncesine oranla önemi i bir sıçramanın gerçekleştiği dikkat

leri çekmektedir. 

Merkez Bankası kaynakları ve dış borçlara alternatif ola

rak, iç borçlanma kamu açıkları için önemli bir kaynak vazifesi 

görmektedir. Özel I ikle, anti - enflasyonust etkisi nedeniyle başvu

rulan iç borçlanma, kısa vade kıskacına düşürülmezse, enflasyonla 

mücadelede olumlu sonuçlar alınmasına yardımcı olacaktır. 

Bunun yanında, kamu açıklarının enflasyon üzerindeki 

etkisini hafifletmek için mal iye pal itikal arı aracı I ığı ile kamu 

harcamalarının kısı iması ve kamu gelirlerinin de arttır, iması ise 

gözardı edilmemesi gereken bir konudur (21). 

Kamu harcamalarının kompozisyonu enflasyonu etki leme 

süreçleri açısından önem arzetmektedir. Kamu harcamalarının içinde 

cari harcamalar payının, yatırım harcamalarına oranla önemli 

bir yer tutması kamu harcamalarını enflasyonist baskısını da art

tıracaktır. 

(21) çlLLFR, Tansu, .FG4YTAZ, Mehmet; ''Kamı Kesimi. Açıkları ve Enflasyon", 
Jro Yayınları, 1989/11, s.6-7 



28 

Bundan başka, kamu harcamaları içinde transfer harcama

ları önemi i bir yer tutmaktadır. Özeti ikle Konsol ide Bütçe Açı ki a

rı' nın ve KİT açıklarının finansmanına yönelik transfer harcama

larının büyümesi de yine enflasyonist sürece neden olacaktır. 

Kamu harcamlarındaki artışın iç borçlanma yoluyla kapa

tılması, Merkez Bankası kaynakları kullanılmasa dahi, özel sektör 

harcamalarının kısı iması yanında kamu sektöründe talep genişleme

si yaratacağı için efektif talep değişmeyecektir. 

v. Devalüasyon ve Ödemeler Dengesi 

Yerel paranın ülke içinde enflasyon nedeniyle değer yitir

mesi, yerel paranın konvertib I olması halinde, sürek! i bir deva I ü

asyonu karşımıza çıkaracaktır. 

Döviz kurunun resmi organlarca belirlenmesi durumunda 

ise, devalüasyon, belirli dönemlerde açıklanacak, ancak yerel 

paranın yabancı paralar karşısında değer kaybı yine de kaçını lnıaz 

olacaktır. 

Devalüasyon birçok olumsuz yönlerine rağmen, özellikle 

ihracatı teşvik etmek için kullanılan önemli bir araçtır. Günümüz

de, rakip malları üreten ülkelerin uluslararası piyasalarda elde 

edecekleri pazar payını, malın fiyatı etkilemektedir. Bu nedenle, 

bir ülke parasının yabancı paralar karşısında değer kaybına uğ

raması, o ülkenin mallarının uluslararası piyasalarda ucuzlama

sına yol açmaktadır. 

Türkiye'de de, 24 Ocak kararları ile ekonomi yeniden ya

pı tanırken, ihracat ve itha I atın serbestleştirilmesine karar veri 1-

(22) ARFN, Sadun; "istihdam - Para ve iktisadi Politika", Savaş Yayınları 
. 1989, s.221 
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miştir. Türkiye'nin ihracat hacminin genişleyebilmesi için devalü

asyon önemi i bir araç olarak kullanı im ıştır. Çünkü, Türk ihraç 

ürünlerin in birim maliyetlerini düşürmek için gerek! i teknolojik 

yenilenmeler yeterli değildir. Bu nedenle, ürünlerin uluslararası 

piyasalarda rekabet şansını arttırabi imek amacıyla hızlı bir deva

lüasyon politikası uygulanmıştır. 

Buna karşı I ık, devalüasyonun ihracat potansiyel ini arttı

racak bir mekanizma olarak kullanımı, birçok olumsuz sonuçları 

doğurmaktadır. Öncelikle, devalüasyonun ithalatın pahalılaşmasına 

yol açması, işletmelerin ithal hammadde ve yarı mamüle daya( ı 

olarak çalışmaları nedeniyle, üretim maliyetlerinin de yükselmesine 

neden olacaktır. 

Bunun yanısıra, ciddi bir "kur farkları" sorunu da ortaya 

çıkacaktır. Bu da, 

yatırım tasarruf 

işletmelerin finansman maliyetlerini arttıracak, 

dengesiz! iğini olumsuz yönde etkileyecektir. 

Böylece, devalüasyon aynı zamanda enflasyona da sebep 

olmaktadır. Yani, hem devalüasyon enflasyona, hem enflasyon de

valüasyona yol açmaktadır. Bu birbirini etki leme durumunu, daha 

çok azgel işmiş ülkelerde görüyoruz. Bunun sebebi de, yapısal özel-

1 iki ere dayanmaktadır. Devalüasyonun enflasyon üzerindeki etkileri 

yanında, ödemeler dengesinin de etkilerini incelemek yerinde ola

caktır. 

Bir ülkenin döviz cinsinden gelirleri ile giderlerini göste

ren ödemeler dengesi tablosu, fazlalık gösterdiğinde o ülke içine 

dış dünyadan net kaynak girişi gerçekleşiyor demektir. Ödemeler 

dengesinin açık vermesi ise ülke içinden dış dünyaya doğru net 

kaynak çıkışı anlamına gelmektedir. 
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Bu durumda, ödemeler dengesinin fazlalık vermesi ile ülke 

içine kaynak transferi, mevcut iç parasal kaynaklar yanında, 

ülke dışından talep yaratıcı yeni bir kaynağın ekonomideki varı ığı 

gerçeğini gündeme getirecektir. 

Bu durumda, talep yaratıcı bu kaynakların hangi alan

larda kullanılacağına göre enflasyon etkilenecektir? Şöyleki: 

Eğer, net döviz geliri kısa vadeli alanlarda, tüketime 

yönelirse bu durumda enflasyona neden olan arz-talep dengesizliği 

olumsuz olarak etkilenecektir. 

Ancak, net döviz geliri uzun vadeli alanlarda, yatırım 

harcamalarında kullanılırsa, bu durumda bu net kaynağın enflas

yonist etkisi minimize edilmiş olacaktır. Çünkü, yatırım harcama

larının talep yaratıcı etkisi, tüketim harcamalarının talep yara

tıcı etkisinden daha uzun bir sürede gerçekleşecektir (23). 

b) Reel Faktörler 

Enflasyonun ekonominin bütününde oluşan arz ve talep 

dengesiz! iğin in sonucunda oluştuğu genel hatları ile ele alınırsa, 

bu dengesiz! iği yaratan ve arttıran arz yönüyle i I gi I i enflasyonist 

faktörler, reel faktörler altında biraraya getirilebilir. 

Bir ülke ekonomisinde üretilen mal ve hizmetlerin üretim 

miktarını ve dol ayısı ile arz miktarını etkileyen bu faktörler, 

teknolojik seviye, üretim faktörlerindeki gelişmeler, hükümetlerin 

ihracat politikaları ve mal ve hizmet arzının elastikliği olarak 

özeHenebilir. 

(231 a.g.e., s.221-223 
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i. Teknolojik Seviye 

Dünya ekonomisinde hızı ı bir global !eşmeye paralel olarak 

mal ve hizmet üretimiyle ilgili sektörlerde teknolojik gelişimin 

ivmeside artmıştır. 

Bu teknolojik gelişmeye ayak uydurabilecek sermaye ve 

bilgi birikimine sahip olan ülkeler ön plana çıkmakta, çeşitli 

nedenlerin etkisi altında teknolojik gelişmeyi yakalamayan ülkeler 

ise geri planda kalmaktadır. 

Sermaye birikiminin yeterlyi olup olmaması, yatırımı yapı

lan teknolojinin emek - yoğun veya sermaye - yoğun, üretim tekni

ği olmasına dair seçimi belirleyici unsur olmaktadır. 

Telekomünikasyon başta olmak üzere, enerji gibi zaruri 

üretim girdileri ile i I gi I i altyapı yatırımlarının yetersizi iği ise 

dünya standartlarında oluşan teknolojik gelişmeyi yakalamayı önle

yen bir engeldir. 

Enflasyonu düşürebi imek, üretime konu ol an sektörlerde 

emek - yoğun teknolojiden sermaye - yoğun teknolojiye geçebi imek 

için yapılacak yatırımların büyüklüğü de, eğer ciddi bir kaynak 

birikimi yoksa, enflasyona yol açacaktır. 

Bu bakımdan, gerek uluslararası piyasalarda rakip ülke 

malları ile rekabet edebilecek kalite ve ucuzlukta mal üretmek, 

gerekse ülke içinde arz - talep dengesiz( iğini kapatacak bir üre

tim artışını gerçekleştirmek için, gelişmekte ol an ülkeler yoğun 

alt ve üst yapı yatırımlarına yönelmek zorunda kalmaktadırlar. 

Bu durumda kaynak yetersizi iği nedeniyle enflasyonun oluşması 

kısır döngüsünden ü I ke ekonomisini kurtaracak unsur yatırımı arı 

karşılayacak kaynak birikiminin, yani tasarrufların arttırı iması 

olacaktır. 
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ii. Üretim Faktörlerindeki Gelişmeler 

Enflasyonun şiddetini belirleyen arz ve talep dengesiz! i

ğini yaratan üretim yetersizliğinin nedenlerini üretim girdilerindeki 

gelişmelere dayanarak incelemek gerekmektedir. 

Hammadde ve yarı mamüllerin ülke içinde imalat sanayini 

destekleyecek ölçüde yeterli olması, üretimi olumlu etkileyecek 

bir unsurdur. Ancak gelişmekte olan ülkelerde sanayinin büyük 

ölçüde ithal hammadde ve yarı mamül lerle çalıştığı gerçeği dikkate 

alınırsa, devalüasyon nedeniyle bu ithal girdilerin teminindeki 

zorluklar ve bu nedenle kaliteli hammadde ve yarı mamülden daha 

az kaliteli olan girdilere kayılması zorunluluğu, sanayii üre'timini 

olumsuz yönde etkileyecektir. 

Bu nedenle, hammadde açısından zengin ve yarı mamül leri 

üreten yan sanayileri gelişmiş olan ülkelerin üretimlerini arttırma 

şansı, ithal girdilere bağlı olarak sanayileri çalışan ülkelere 

oranla daha yüksek olacaktır. 

Enflasyon la mücadelede "insan sermayesi" özel I ikle, gel iş

mekte olan ülkelerde encok ihmal edilen konulardan birisidir. 

İmalat sanayinin ve hizmet sektörünün en önemli üretim faktörü 

olan emeğin yetersizliği üretim miktarını da etkilemektedir. 

Vasıflı işgücünü arttırabilmek amacıyla oluşturulacak köklü 

eğitim programları ve kurumları, ihtiyaca göre meslek eğitimi 

ve insanları kapasite ilgi alanlarına yönelik olarak mesleğe yönel

ten bir eğitim sistemi, "insan sermayesi"nin oluşumunda önemli 

faktörlerdir. 

Ancak, eğitime verilen öneme paralel olarak yetersiz bir 

"insan sermayesi" oluşumu, vasıf! ı işgücünün yetersizi iği, üretimde 
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verimliliği ve kaliteyi doğrudan etkileyeceğinden, arz ve talep 

dengesiz! iği kapanmayacaktır. Bu nedenle, "insan sermayesi" olu

şumunu hızlandıracak "toplum mühendisliği" çalışmaları hızlandı

rı imalıdır. 

Bunun yanında, işgücünü yönlendiren sendikaların tutum

larında üretimi doğrudan etkilemektedir. Bitmeyen taleplerin kar

şı !anmaması nedeniyle sendikaların sık sık kısmi ve genel grevlere 

yöneldikleri bir ekonomide, üretim artışını düşünmek hayalci I ik 

olacaktır. Ayrıca, sendikaların yüksek ücret talepleri de enflasyon 

üzerinde negatif etki yaratacaktır. 

Çünkü, grevin çeşitli nedenlerle uzamasını tercih etmeyen 

şiverenin sözleşmede % 110 ücret artışını onaylamasından sonra 

yüzde 42 olan hükümet enflasyon hedefini kabullenmesi olanaksız

dır. bu ücret artışını komponte edebilmek için işveren fiyatları 

dolaylı veya direkt arttırma yollarını arayacaktır. 

lşgücünün üretime katkısı açısından özel I ikle gelişmekte 

olan ülkelerde ençok ihmal edilen konulardan birisi de, verimlilik

tir. İşgücünün eğitim seviyesi ve motivasyonuna bağlı olan verim

lilik konusu, birçok ülkede özel ve kamu kuruluşları tarafında 

denetlenmekte ve yönlendirilmektedir. 

Mikro ve makro bazda gerçekleştirilecek eğitim ve beceri 

programları ile işgücünün verimi i I iğini arttırmak yanında, makine 

ve techizatın yenileştirilmesi de önem arzetmektedir. 

İ şgücü yanında üretimde verimi i I iği etkileyen bir diğer 

önemli unsur, sermaye techizatının mevcut durumudur. Kullanılan 

makine ve techizatın eski teknolojiye sahip olması, bakımsızlığı 

hammadde ve yarı mamül bazırda üretim esnasında fireyi arttır

dığından verimi i I ik düşecektir. 
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Verimi i I iği arttırabi imek için ekonomik veya teknolojik 

ömrünü tamamlamış makine ve techizat yenileriyle değiştirilmeli, 

buna bağlı olarak hammadde ve yarı mamül firesi minimize 

edilerek üretim maliyetleri düşürülmelidir. 

Ekonomide arz - talep dengesizliğini etkileyen bir diğer 

unsur, mal ve hizmet üretimini gerçekleştiren kuruluşların başında 

yeralan yönetici kadroların dünya görüşleridir. 

Gelişmekte olan ülkelerde, rekabetin yoğun olduğu piyasa 

ekonomisinin geçerli olması yerine, piyasaların oligopolistik hatta 

tekelci yapıda olmasını tercih eden, kapat ı ekonomi taraftarı üst 

yönetim gruplarının ağırlıkta olması ve bunların hükümetler üze

rinde "enflasyon lobisi" kurarak etki I i olmaları, arz - talep den

gesizliğini olumsuz yönde etki !emektedir. 

Çünkü, mevcut ol igopol istik veya tekelci yapı ile ekonomi de 

talep artışı durumunda, bu tür kapat ı piyasalara egemen firmala

rın üst yönetimleri talep artışını, üretim artışı ile deği 1, malın 

fiyatını arttırarak karşılamayı tercih etmekte; böylece, üretim 

mücadelesine girmeden, karını arttırmaktadır. 

Oysa, gelişmekte olan ülkelerde mal ve hizmet üret imini 

gerçekleştiren firma ve kuruluşların başındaki yöneticilerin ü I ke 

ekonomisini tekelci ve oligopolistik yapıdaki piyasalardan kurtar-

maya yönelik çalışmalarda samimi 

talep dengesiz! iğin in azaltılmasına 

olacaktır. 

ve dahası öncü olmaları, arz 

yönelik olarak ciddi adımlar 

Bu adımların atılabilmesi içinde, iyi yetişmiş bir profes

yonel yönetici kadrosunun gereği ortaya çıkmaktadır. 
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Dikkat edilirse, ülke ekonomisinde alt düzeyden - üst düze 

kadar üretimin her aşamasına katı lan "insan sermayesi"nin önemi 

ön plana çıkmaktadır. Ancak, gelişmekte olan "insan sermayesi"ni 

besleyecek ölçüde yeteri i eğitim sistemleri oturtu I amamaktadır. 

Bunun için, bir "eğitim" devrimi şart gözükmektedir. 

ii i. Hükümetlerin I hracat Politikaları 

Gelişmiş ekonomilerde ihracat, genelde ülke içi talebin 

doyurulmasından sonra oluşan mal stoğunun dış talebe yönlendiril

mesi ile gerçekleştirilmektedir. 

Ancak, gelişmekte olan ülkelerde ekonominin döviz ihtiya

cını karşılamak için önemli bir döviz kaynağı olarak gözönüne 

alınan ihracat hareketi, arz - talep dengesiz! iğ ine rağmen gerçek

leştirilmektedir. Yani, gel işmiş ekonomilerde iç talep doyuma uf aş

tıktan sonra oluşan üretim fazlasının ihracı sözkonusu iken, geliş

mekte olan ülkelerde zaten yetersiz olan üretimin bel iri i bir kısmı, 

arz - talep dengesiz( iğini arttıracak şekilde ihracata yönlendiri 1-

mekte ve içerde azalan ürünlerin fiyatları da yükselmektedir. 

Mal ve hizmetlere yönelik olan talep düşmeden veya azal

madan, zaten mevcut olan arz - talep dengesizliğini daha da art

tırıcı ihracat politikalarının gelişmekte olan ülkelerde kullanımı 

ise sadece enflasyonist baskı yaratmaktadır. 

Öyleki, eğer gelişmekte olan ülkeler iç pazara sürdükleri 

mal ve hizmetlerden bir kısmını ihracata yönlendiriyor ve ihracatı 

teşvik içinde devalüasyon da yapıyorlarsa bu ihracat politikasının 

enflasyon üzerindeki etkisi katlanarak ortaya çıkacaktır. 

Bu çerçevede, arz - talep dengesizliğinin var olduğu du

rumlarda, hükümetler ihracatın artması için ülke içi talebi kısa-
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cak önlemlere başvurmaktadır. iç talebi kısıcı bu tür politikalar, 

enflasyonu azaltıcı politikalarla beraber gündeme gelmektedir. 

Bunun sonucunda da, üretimdeki darboğazların aşılamamasına pa

ralel, bu tür çarpık bir ihracat stratejisi enflasyonist baskı ya

ratır hale gelmektedir. Çözüm, iç talebi ve dış talebi doyuracak 

ölçüde üretimi arttırabilmektir. 

iv. Mal ve Hizmet arzının Elastikliği 

Enflasyonist süreçte, arz - talep dengesiz! iğinin etkisi 

arz elastikiyetine bağlıdır. Arzın inelastik olması durumunda arz 

talep dengesiz! iğini düzeltme şansı ortadan kalmaktadır. 

Mal stoklarının yetersizliği teknik kapasite kullanımının 

genişletilememesi, iklim, doğal şartlar gibi ekzojen faktörlerin 

negatif etkileri, döviz kıtlığı nedeniyle hammadde ve yarı mamül 

ithalinin sınırlanması ve sendikaların greve gitmesi, mal ve hizmet 

arzını inelastik kılan faktörlere örnek verilebilir (24). 

Bunun yanında, üretimde verimsizlik, vasıfsız işgücü, 

eski teknoloji de yine arzın inelastik olmasını etkileyen faktörler 

arasına dahil edilebilir. 

Keynes' in efektif talep ile toplam arz arasındaki i I işkiyi 

analiz ettiği özel teori de, konunun gel işmiş ekonomi çerçevesinde 

ele alınması arz elastikiyetini sonsuz kılıyor. Böylece, talebin 

artması ile biri ikte arzın talebi karşı !ayacak şeki I de artması müm-

kün oluyor. Eksik istihdam seviyesinde dene olabileceği gibi, 

ekonominin tam kapasiteye ulaşması içinde her türlü koşul mevcut. 

Oysa, eksik istihdam seviyesinde oluşan dengenin gel iş

mekte olan ekonomilerde tam istihdama ulaşma şansı oldukça düşük • 

Bunu belirleyen unsur ise arzın inelastikl iği. 

(24/ tuı;(JvFN, Ali; "iktisat Bilimine Giriş", Filiz Kitabevi, 1991, s.]88 
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Bu nedenle, mal ve hizmet arzının elastiki iği konusu da 

enflasyonla mücadelede önemli bir yere sahiptir. 

c) Yapısal Faktörler 

Enflasyonun oluşumunda moneter ve reel faktörler kadar 

önemli bir yeri olan yapısal faktörler uzunca bir süre inceleme 

dışı kalmıştır. Bunun nedeni ise, somut noktalarda enflasyon prob

lemine cevap bulmada aranma! idır. Oysa, tam anlamıyla "toplum

sal" bir olay olan enflasyon, toplumun sosyal, ekonomik, kültürel 

ve siyasi alandaki tüm özelliklerinden etkilenmektedir. Nitekim, 

bu dört parçadan oluşan mozaik, tüm dünya için geçeri i tel--~ bir anti

enflasyonist çözümü imkansız kılmaktadır. 

1970' (erde yaşanan stagflasyonist bunalımlar, iktisat ale

mini de yapısal faktörlere yönlendirmiştir. Enflasyon sorununun, 

parasal büyüklükler ile arz - talep dengesizliği yanında, toplum

sal boyutlarının da incelenmesiyle, strüktürel, yani yapısal faktör

lerin yelpazesinin günümüze kadar son 20 yı I içinde oldukça ge

nişlediğini görüyoruz. 

Toplumun demokratikleşme arzusu ve demokratikleşme düzeyi; 

toplumun tüketim, yatırım ve tasarruf eği I imi; gelir dağı I ımı (bo

zukluğu); nüfus artış hızı; toplumun iş ahlakı, iktisadi zihniyet 

ve davranışlar; kamu ve özel kesimin yapılanma şekli, eğitim 

sistemi ve nihayet toplumun ekonomi bilgisi (veya bilgisizliği) 

enflasyonu etkileyen strüktürel {yapısal) faktörlerdir. 

Moneter ve reel faktörleri incelerken farklı yönleriyle ele 

aldığımız bu yapısal faktörleri birde toplumsal etkenleri ile ince

lemek yararlı olacaktır. 
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i. Toplumun Demokratikleşme Arzusu ve 

Demokratikleşme Düzeyi 

Bu konu, direkt olarak toplumun çok partili bir demok

ratik sistemde kendi oylarıyla iktidara getirdiği hükümetlerden 

sırasında çeşit! i yollarla hesap sorabilme olgusudur. Enflasyonun 

artmasında hükümetin açık hataları sözkonusu olduğunda toplumun 

uyarıcı gösterileri ve tepkileri otomatik ol arak devreye girebi ı i

yorsa ve hükümetlerde bu reaksiyonlar karşısında önlem alabi I i

yorlarsa, demokratikleşme düzeyi enflasyonla mücadelede yararı 1 

olacaktır. Ancak Türkiye'de dahil olmak üzere henüz, gelişmekte 

olan ülkelerin böyle bir demokratikleşme düzeyini tutturabilmiş 

olduklarını söylemek zor gözükmektedir. 

ii. Toplumun Tüketim, Yatırım ve Tasarruf Eğilimi 

Daha önce moneter faktörlerde bahsedilen yatırım - tasar

ruf dengesizliğin ardında toplumların tasarruf eğilimlerini incele

mek yararı ı olacaktır. Telekomünikasyon alanında görülen gel iş

melere paralel olarak, insanlar arasında haberleşme sınırlarının 

ortadan kalkması, bazı toplumlarda oluşan anlayışların tüm dün

yayı sarması sonucunu gündeme getirmektedir. Örneğin, gelişmiş 

batı toplumlarında oluşan "tüketim toplumu" anlayışı artık tüm 

dünya toplumları tarafından benimsenmiştir. Bu tüketim anlayışı

nın benimsenme derecesini uluslararası markalar (coca-cola) ile 

uluslararası yiyecek zincirlerinin tüketiminden izlemek kolay! ık 

sağlamaktadır. 

Nitekim, gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen milli 

gel irin düşük ve gelir dağılımının bozuk olduğu dikkate alınırsa, 

bu toplumların batılı gelişmiş toplumların düzeyinde tüketime yönel

meleri, yatırım ve tasarrufların olumsuz yönde etkilenmesine neden 
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olacaktır. Bunun sonucunda, enflasyonla mücadelede önemli aksak

! ıklar kaçınılmazdır. 

iii. Gelir Dağılımı Bozukluğu 

Toplumsal ahlaki değerlerin ve buna, bağlı olarak ekono

mik değerlerin çökmesinde en önemi i etkenlerden birisi olan gelir 

dağılımı bozukluğu şiddetlendikçe, büyük kütlelerin satına ima 

gücünün kısı iması, talebin düşmesi ile üretimin azalması ve nihayet 

üretim maliyetlerinin artmasını gündeme gelecektir ki, bu kısırdön

gü enflasyonu tırmandıracaktır. 

iv. Nüfus Artış Hızı 

Gelişmekte olan toplumların en önemi i sorunlarından birisi 

olan hızlı nüfus artışı, ekonomik kaynakların yetersiz kalması 

gibi ciddi bir problemin doğmasına yol açmaktadır. Kaynak arzı 

ile talebi arasındaki dengesizlik ise enflasyonun ana kaynağıdır. 

v. Toplumun İş Ahlakı, iktisadi 

Zihniyet ve Davranışlar 

Gelişmekte olan toplumlarda enflasyonla mücadelede en 

önemli yapısal faktördür. toplumun iş ahlakı ekonomik düzenin 

sağlıklı veya çarpık oluşmasını, vergilerin düzenli olarak ödenip 

ödenmemesini, köşedönücülük ve fırsatçılığın oluşup oluşmamasını 

belirleyen bir faktördür. Eğer, iktisadi zihniyet ve davranışlar 

sistemin çarpık oluşmasına. müsait ise, bu çarpık sistem ve düzen 

içinde enflasyon la mücadele an I aml ı olmayacaktır. 
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vi. Kamu ve Özel Kesimin Yapılanma Şekli 

Kamu ve özel kesimden oluşan "ekonomik yapı" enflasyon

la mücadelede öncelikle irdelenmesi gereken bir faktördür. Geliş

mekte olan ülkeleri dikkate aldığımızda, ekonomide özel kesimin 

geri planda kaldığı dönemlerde kamu kesiminin ülkenin ihtiyaç 

duyduğu yatırım ve üretimi gerçekleştirmek için aşırı görev ve 

sorumluluk yüklendiği görülmektedir. bu durumda, liberal anlayış

la birlikte, özel kesim ön plana çıkmak istediğinde kamu kesimi 

ekonomik yapı içinde ister istemez geri çekilememektedir. Türkiye 

örneği dikkate alındığında, 1980' lerin başında ekonomik yapının 

yüzde 70'ini elinde bulunduran kamu kesiminin son 12 yıl ·içinde 

ancak yüzde 60'1ara gerileyebildiğini görüyoruz. 

Bunun yanında, kamu kesiminin birbirinden farklı kurum 

ve idarelerden oluşması ve hükümetlerin tercihi doğrultusunda 

kamu kesiminin önemli bir kısmının parlemento denetimi dışında 

olması enflasyonla mücadelede ciddi engeller oluşturmaktadır. 

Kamu açıklarının enflasyonist etkisi dikkate alındığında, 

kamunun daha fazla açık vermesine yol açacak genişleme ve dene

timsizlik ciddi sorunlar yaratmaktadır. 

Kamu kesiminin yapılanma sorunları dikkate alınırken, 

kamu iktisadi teşebbüslerini de ihmal etmemek gerekir. Yani ış 

politikalarla yönlendirilen ve yeterince profesyonelliğe yönlendiril

meyen bu müesseseler, hatalı teknoloji yatırımları ve geciken yeni

leme yatırımları ile biri ikte pahalı üretim mafiyetleri ile karşı 

karşıya gelmektedir. 

Bu çarpık üretim maliyeti sorununu ati atmak isteyen Ki T • ler 

ürünlerinin fiyatlarını arttırma yolunu seçmektedirler ki, bu duru-
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mun enflasyon üzerindeki etkisi büyüktür. KIT' [erdeki bu yüksek 

üretim maliyetlerini düşürebi imek için özelleştirmeye yönelmek ise 

bir alternatif yoldur, tek çözüm değildir. 

Kamu kesimindeki bu yapılanmaya paralel olarak, özel 

kesiminde dengesiz yapılanma içine girmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Hükümet, özel kesimi, toplumun yararına, rekabet şartları içinde 

çalışması için yönlendirmeye çal ışırken, özel kesim ol igopol istik 

ve hatta tekelci yapı !anmadan vazgeçememektedir. Özel kesimin 

ol igopol istik bir yapı içinde gelişmesinde ise "ithal ikamesi"n i 

gözeten politikaların etkisini küçümsememek yerinde olacaktır (25). 

O halde, kamu kesiminin ekonomik yapı içindeki payını 

küçültebildiği ve özel kesimin rekabet anlayışı içinde piyasa eko

nomisinin koşullarını oluşturabildiği bir ortamda, enflasyonla mü

cadelede sonuç alabilme olasılığı artmaktadır. 

vii. Eğitim Sistemi 

Çeşitli uluslararası ekonomik kuruluşlar tarafından hazır

lanan raporlar, Türkiye'nin piyasa ekonomisine geçiş konusunda 

başarılı adımlar attığında ve esas sorunun piyasa ekonomisinin 

şartlarına uygun bir insan sermayesi yaratmak olduğunda birleşi

yorlar. Bu nedenle, özel tikle orta öğrenim ve üniversite eğitiminde 

evrensel ekonomik değerlerin ön plana çıkarıldığı ve rekabeti be

nimseten bir eğitim sistemin oluşturulabilmesi de enflasyonla müca

delede dolaylı bir etki yaratacaktır. 

(25) UlAGAY, Osrre.n; ''Enflasyonu Aşrmk lçin", Afa Yayınları, 1990, 
s.31-34 
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viii. Toplumun Ekonomi Bilgisi 

Bu konu, bir açıdan iktidara gelebi imek için çeşit( i eko

nomik saatler sunan partilerin bu vaatlerini sağlıklı bir şekilde 

değerlendirmesi gereken toplum için gerek! i bir avantajdır. Aynı 

zamanda, topluma hükümetlerin yani ış ekonomik kararlarında etki

li hesap sorma olanağı da verecek olan ekonomi bilgisi, enflasyon 

konusunda gösteri len psikolojik tepkilerin hükümet telkinleri ile 

bertaraf edilmesinde önemli rol oynacaktır. 

Ancak, bunun gerçekleştirilebilmesi için öncelikle topluma 

yön veren tüm kurumların başta Medya olmak üzere sağlıklı ekono

mi bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. 

Görüldüğü gibi, enflasyonun tarihçesi uzun olmakla biri ik

te, son 30 yıl içinde dünya ekonomisinde yaşayan yapılanma ve 

evrensel (eşme süreci, enflasyonu da evrensel bir sorun hal ine getir

miştir. Ayrıca, XXl.yüzyılın eşiğinde enflasyon artık sadece salt 

ekonomik nedenlerle değil, kültürel, sosyal ve politik nedenlerle 

de oluşmaktadır. bu nedenle enflasyona yol açan veya etkileyen 

faktörlerin yelpazesi de genişlemektedir. 

Geniş bir perspektif içinde enflasyona yol açan faktörleri 

inceledikten sonra enflasyon türlerini incelemek yararı ı olacaktır. 

3. Enflasyon Türleri 

Enflasyonun tanımı bölümünde ifade edildiği gibi, enflasyonu 

süresi ve şiddeti ile çıkış nedenleri açısından ayrı ayrı incelemek 

mümkündür. 
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a) Süresi ve Şiddeti Açısından Enflasyon Türleri 

Dünya ülkelerinin hemen hemen hepsinde görülen enflas

yon, elbetteki farklı şiddetlerde görülmektedir. Bu durumda, ülke

leri üç ana kategoride gruplamak mümkün gözükmektedir; düşük 

(sinsi) enflasyon; kronik enflasyon ve hiperenflasyon. 

i. Düşük (Sinsi) Enflasyon 

Yıllık enflasyon oranı üst sınırı yüzde 10'un altında ka

lan ülkelerde görülen bir enflasyondur. Ortalama olarak yüzde S 

şiddetindeki enflasyon makul görülmektedir. Düşük enflasyonla 

yaşayan ülkelerde, enflasyonun artması veya azalmasına yol· açan 

faktörler son derece karmaşık ve birbirine griftleşmiş faktörlerdir. 

Enflasyon zaten düşük olduğu bu ülkelerde mücadele kolaydır, 

ancak biraz daha aşağı çekebilmekte oldukça zordur (26}. 

Bu enflasyon çok yavaş ve kendini pek belli etmeden sürü

nürcesine ortaya çıkar ve fiyatlar hafifçe yükselmeye devam eder. 

Düşük (sinsi) enflasyon iktisadi faaliyetlerin canlandığı dönemler

de de görülür. Tehlikeli bir enflasyon değildir (27). 

ii. Kronik Enflasyon 

Yı 11 ık enflasyon rakamı yüzde 10' un üstünde ve yüz-

de lOO'ün altında kalan ülkelerde kalan bir enflasyon türüdür ve 

mücadelesi en zor enflasyon tipidir. 

Yıllık enflasyonu yüzde S'ler civarında olan ülkelerle 

karşılaştırıldığında, kronik enflasyona sahip ülkeler aynı enflas-

(26) AKAT, Asaf S.; ''Kronik Enflasyonla M1cadel e", Freidri eh Ebert 
Vakfı Araştırmıları, 1991, s.1 

(27) ô°ZEüVFN, Ali; "iktisat Bilimine Giriş", Filiz Kitabevi, 1991, s.389 
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yon oranını aylık olarak gerçekleştirmektedirler. Kronik enflasyon

la mücadelenin zor olmasının veya kronik enflasyonun tehi ikel i 

olmasının nedeni, toplumlarda "enflasyonla yaşama" alışkanlığı 

yapmasıdır. Bu durum, adeta 'hastalığı hakkında iyi teşhis kona

maması nedeniyle has tal ığı ile yaşamaya kendini alıştırmaya çalı

şan bir kişiye benzetilebilir. 

Kronik enflasyon olan bir ülkede halkın büyük bir kesimi 

enflasyondan dolayı ciddi sıkıntı çekmektedir. Ancak, enflasyonun 

gelirleri üzerinde yarattığı erozyonu çeşitli yollarla kompanse 

etmeye çalışan toplum hükümetlerin radikal önlemler almasını da 

engel fer. Kronik enflasyonun radikalizmi engelleyen bu uyuşturucu 

etkisi de ikinci bir tehlikedir. 

Kurtulunması çok zor olan bu enflas~on türünde, belirli 

dönemlerde başarı kazanılarak düşüşler yakalansa da bir süre 

sonra gevşeme ile birlikte, enflasyonun eski seviyesini yakaladığı 

gözlenir. 

Kronik enflasyon genelde, sanayileşmiş ve çok geri kalmış 

ülkelerde görülmez. Sanayi !eşen ve gelişmekte olan ve bunun ya

nında, dengesiz büyüme hızları gösteren ülkelerde görülür. Otur

muş demokrasilerde ve baskıcı sistemlerde görülmez. Gelir dağı I ımı 

bozukluğu olan ülkelerde görülür. 

Ancak, yukarıda ifade edilen bu noktalar kronik enflas

yona neden oldukları gibi, kronik enflasyonun sonucu da olabil

mektedirler. bu nedenle, kronik enflasyonla mücadelede teşhis 

sorunu da üçüncü bir tehi ikedir (28). 

(28) AKAT, Asaf S.; a.g.e., s.2-3 
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i ii. Hiper-enflasyon 

Süresi ve şiddeti açısından en uç enflasyon türüdür. Bu 

enflasyon türünde tabanın yüzde 100 olması yanında tavan yoktur. 

Düşük enflasyonda bir yılda, kronik enflasyonda bir ayda yakala

nan enflasyon rakamı, hiper-enflasyonda birkaç günde gerçekleşe

bilmektedir (29). 

Ciddi anlamda, kronik enflasyon dönemlerinde azda olsa 

görülebilecek yerel paradan kaçış, hiper-enflasyonda tam anlamıyla 

gerçekleşir. Paranın mübadele fonksiyonunun kalktığı bu ortamda, 

değer ölçüsü olan altın döviz ve mala talep başlar. 

Ekonominin tamamiyle tıkandığı ve üretimin durma nokta

sına geldiği bu ortamda hiper-enflasyon çok uzun sürmez. Yıkılan 

tüm ekonomik değerlerle kronik enflasyonun aksine hiper-enflasyon

da toplumun geniş bir kesimi hükümetin sert ve radikal önlemler 

almasına razıdır. Nitekim, bu kararların devreye sokulması ile 

hiper-enflasyon yavaşlar. 

Kronık enflasyon iki uç enflasyon türü olan düşük ve hi

per-enflasyona göre son derece zor müdahale edilebilen bir enflas

yon türüdür. Nitekim, kronik enflasyonun düşük enflasyon seviye

sine çekilmesi zor, ancak hiper-enflasyona geçmesi kolaydır. Bu 

nedenle, geniş bir faktör yelpazesinin etkisi içindeki kronik enflas

yonla mücadele çok zor gözükmektedir. 

b) Çıkış Nedenleri Açısından Enflasyon Türleri 

Bu kategorideki enflasyon türleri talep, maliyet enflas

yonu ile yapısal enflasyondur. 

(29) a.g.e., s.1 
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Bir önceki bölümde ele alınan enflasyona yol açan faktör

lerle doğrudan ilişkisi olan bu enflasyon türlerini incelemek ya

rarı ı olacaktır. 

i. Talep Enflasyonu 

Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik sonucu 

enflasyonun oluştuğunu kabaca kabul edersek, enflasyonun "talep 

fazlalığı" yönünü talep enflasyonu olarak adlandırabiliriz. 

Moneter faktörler içinde parasal büyüklükler, paranın 

dolanım (tedavül) hızı, kamu kesimi açıkları, devalüasyon ve 

ödemeler dengesi; reel faktörler içinde toplam arzı (üretimi) daral

tan faktörler (teknoloji, grevler, arz elastikiyeti gibi) ve yapısal 

faktörler içinde toplumun mal ve hizmet talebini arttırıcı faktörler 

("tüketim toplumu"na geçiş, nüfus artışı ile tasarruf ve tüketim 

eği I imleri) ülke vatandaşlarının toplam taleplerirıi arttırıcı ve 

toplam arzı azaltıcı etkide bulunarak, toplam arz toplam talep 

eşiti iğini bozan ve/veya aradaki farkı büyüten etkenlerdir. 

Bir kısır döngü içinde bu eşitsizlik büyüdükçe ve toplum 

daha fazla tüketime yöneldikçe enflasyon hızlanmakta, yere{ para

nın değeri düştükçe toplum daha büyük bir panik içinde tüketimi 

hızlandırmaktadır. Bu şartlar içinden talep enflasyonunu yavaşlat

mak ancak, talebi daraltan ve aynı anda üretimi arttıran önlem

lerle mümkündür. Salt mal ve hizmet talebini kısıcı önlemler başa

rısız olmaktadırlar. 

Ancak, talep enflasyonu, kimi durumlarda, ekonomisi dur

gunluğa girmiş ülkelerden mal ve hizmet arzını canlandırabi imek 

için de kul lanı labi lmektedir. Ancak, bu durumun sanayi leşmiş 

ülkelerde ancak olabileceği ve enflasyonun bir-iki puan arttırı 1-
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masına göz yumularak yapıldığı dikkate alınmaktadır. Oysa, kro

nik enflasyona maruz gelişmekte olan ülkelerde, ekonomi durgun

lukta iken canlandırma amacıyla talep enflasyonunun dizginlerini 

gevşetmek çok rahatı ıkla hiper-enflasyonu gündeme getirebi I ir. 

sizliği 

artışı 

Talep enflasyonunun önemi i bir ayağı olan üretim yeter-

ise, yenileme yatırımları, 

ile ancak sağlanabi I ir ki, 

yeni sabit yatırımlar, verimlilik 

gelişmekte ol an pek çok ü I kede 

Türkiye dahi I hükümetler talep enflasyonunun bu ayağına el atmaya 

cesaret edememektedirler. 

i i • Ma I i yet Enflasyonu 

Ekonomistlerin (özellikle; Neoklasikler ve Keynezyenlerin 

ve hatta Monetaristlerin) mal ve hizmet arzı ile para arzı arasın

daki dengesizlik (DM/M > DY/Y), yani talep enflasyonuyla mücadele 

konusunda farklı yöntem ve politikalar ileri sürmeleri ve birbirle

rini eleştirmeleri, talep enflasyonunu her zaman ön planda tutmuş

tur. Ancak, en az talep enflasyonu kadar önemli olan maliyet 

enflasyonunun ihmal edilmesi ve fiyat artışı arının sadece ta lep 

enflasyonundan kaynaklandığı teşhisi, 1970' li yıllarda yaşanan 

petrol krizlerinde sanayileşmiş ülkeleri yani ış anti-enflasyonist 

politikalara itmiş ve dünya ekonomisi + işsizlik ve durgunlukla 

birarada; yani stagflasyonla tanışmıştır. 

Talep daraltıcı anti-enflasyonist politikalarla, zaten talep 

yetersizliği sıkıntısı yaşayan gelişmiş ülke sanayileri daha sorunlu 

hale gelir ve üretim maliyetleri artarak ciddi bir durgunluk içine 

düşerken, talep enflasyonundan başka bir neden görmeyen hükü

metlerin ekonomi danışmanları hayretler içine düşmüşlerdir. 
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O halde, XXI .yüzyıla yaklaşırken fiyat artışlarının önemli 

nedenlerden birisi of an maliyet enflasyonunu incelemek yararı ı 

olacaktır. 

Maliyet enflasyonu kabaca, üretim girdilerindeki fiyat 

artışlarının üretilen mal ve hizmetlerin üretim maliyetlerini arttır

ması ile piyasa fiyatlarının yükselmesidir. 

Rekabetin olmadığı veya eksik rekabet koşul tarının geçeri i 

olduğu oligopol piyasaların hakim olduğu gelişmekte olan ülke 

ekonomi !erinde, bir sektördeki birkaç firmanın aralarında an I aşa

rak sürekli üretimlerinden fazla olan talebi görerek ürettikleri 

mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarını arttırmaları bir bakıma "ta

lep enflasyonu"nun nimetlerinden yararlanmaktır, karı arttırmak 

için. 

Ancak, maliyet enflasyonu, ülke ekonomisinde belirlenmiş 

genel ve/veya bölgesel bir talep artışı sözkonusu deği iken, üretime 

girdi olan faktörlerin fiyatlarındaki yani üreticiye maliyetlerin

deki artış sonucunda, piyasa fiyatlarının etkilenmesidir. 

Beş üretim faktörü olarak emeğin fiyatı ücret; yatırımcının 

(sermayedarın) fiyatı faiz; girişimcinin fiyatı (kar); doğal kay

nakların sahibinin (toprak sahibi} fiyatı olan rant ve teknolojinin 

içinde yeralan enerji, su, bakım-onarım, yeni leme, hammadde ve 

yarımamül, aşınma, koruma ve telekomünikasyon fiyatlarındaki 

artışlar üretim maliyetlerini arttıran unsurlardır (30). 

Bu artışlar, gerek yerel ekonomide ve gerekse de dünya 

ekonomisinde politik ve ekonomik nedenlerle piyasalarda görülebi

lecek dalgalanmalardan oluşabilmektedir. Körfez krizi, borsa krizi, 

.toplu iş sözleşmeleri, faiz hadlerindeki yükselme (finansman mali-

(]O) öZGllvFN, Ali; 11lktisa.t Bilimine Giriş", Filiz Kitabevi, 1991, s.390 
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yetlerindeki artış), kötü hava koşulları, devalüasyon maliyet enf

lasyonuna yol açacak şekilde üretim girdilerinin fiyatlarının art

masına neden olacak koşullara örnek gösterilebilir. 

Gel işmiş ekonomilerde maliyet enflasyonunu giderecek şeki i

de üretim maliyetlerini aşağı çekmek, teknoloji yenilenmesine ve 

verimlilik artışına kaynak bulunabilmesini kolay olması nedeniyle 

mümkün olabilmektedir. Oysa, önemli ölçüde tasarruf-yatırım den

gesiz! iğin in yaşandığı ve bu nedenle üretim prosesinde önemi i 

atılımların gerçekleşemediği gelişmekte olan ekonomilerde maliyet 

enflasyonu halen önemini muhafaza etmektedir. 

iii. Yapısal Enflasyon 

Son 10 yıl içinde iktisat literatüründe giderek ön plana 

çıkan ve enflasyona yol açan faktörler bölümünde yapısal faktörler 

başlığı altında incelenmiş olan sosyo-ekonomik kültürel ve politik 

nedenlerle oluşan enflasyonu "yapısal enflasyon" olarak adlandırı

yoruz. 

Ülkenin demokratikleşme düzeyi, kamu ve özel kesimin 

yapılanma şekli, eğitim sistemi, halkın ekonomi bilgisi gibi ülke 

ekonomisinin yapısının sağlıklı veya düzensiz oluşmasına neden 

olan bu faktörler, yapısal enflasyonun kaynağını da teşkil etmek

tedirler. 

Gelişmiş ekonomilerde pek rastlanamayacak olan bu enflas

yon türü, gelişmekte olan ekonomilerde fiyat artışlarına hakimdir. 

Üstelik, uluslararası ekonomik kuruluşlarca üretilen ve denenen 

anti-enflasyonist politikaların her ülkede aynı sonucu vermemesinde 

yapısal enflasyonun etkisi büyüktür. 
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Yapısal yol açan faktörlerin siyasal güç odaklarının elinde 

olması da, gelişmekte olan ülkelerde hükümetlerin yapısal enflas

yona karşı radikal önlemler olmasını engeller. Ne vergi teryibesi 

için öne bir adım atılabilir, ne de toplum konsensüs içinde tüm 

kesimleriyle enflasyonla mücadelede fedakarlığa çağrılabilir. Bu 

nedenle de, gelir dağılımı uçururru sürekli büyümeye devam eder. 

Yukarıda ele alınan konuların çerçevesinde, özetlemek 

gerekirse günümüzde, bir ülke ekonomisinde enflasyon olarak ta

n ıml anabilecek fiyat artışlarının üzerinde hem talep, hem maliyet, 

hem de yapısal enflasyonun etkisi mevcuttur ve bu nedenle gittikçe 

grift (karmaşık) bir konu hal ine gelen enflasyonun çözümü zorlaş

maktadır. Bunun sonucu, enflasyonla mücadele için gelişmekte 

olan ülkelerde hükümetin doğru teşhis için radikal olmaya davet 

etmek kaçınılmaz gözükmektedir. 

4. Enflasyonun Etkileri 

Enflasyon, ifade edildiği şekilde, ekonomik olması yanında 

toplumsal bir olay olması nedeni ile de çok geniş bir kesimi etki

lemektedir ve tekrarlamak gerekirse, toplumu hem ekonomik, hem 

de sosyal açıdan etkisi altına almaktadır. 

Bu nedenle makro ve mikro bazda ekonomi ve toplum üze

rindeki etkilerini tek tek ele almak yararı ı olacaktır. 

a) Makro Ekonomi Üzerindeki Etkileri 

i. Toplam Tasarruf, Toplam Yatırım ve 

Toplam Tüketim Üzerindeki Etkisi 

Ekonominin genel dengesi dikkate alındığında, tasar

ruf-yatırım eşitliği önem arzetmektedir. Bu eşitliğin yatırımın lehine 
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ise, yatırıfllların özkaynak yerine yabancı kay

sonucunu gündeme getirmektedir ki, iç ve dış 

borçlanmada hızlı bir tırmanış yaşanacaktır. 

O halde, enflasyon kişilerin tasarruf arzularını kırması 

nedeniyle ekonomide yeniden enflasyonu hızlandıracak bir '.'tasarruf 

yatırım dengesiz! iği" kısırdöngüsü yaratacaktır. 

Paranın hızla değer kaybetmesi ile tüketim eğiliminde de 

bır artış gözlenecektir. Ancak, bireysel bazda görülebilecek tüke

tim eği I imi, farkı ı gelir sınıflarında farklı seviyede görülebi I ir. 

Daha düşük gelir grubundakiler tüketimlerini arttırırken, yüksek 

gelir grubundakiler tasarrufa yönelebilir. 

Yatırımlar ise iki yönden enflasyonist süreçte etki altında 

kalacaktır. Birincisi, yatırım için gerekli araçların ithalatı paha

lılaşacağından, yatırımlarda bir azalma görülebilir. Bunun yanında, 

enflasyon nedeniyle piyasada faiz yükseleceğinden dolayı yatırıma 

kaynak ol an fon I arın maliyetinde de bir. artış sözkonusu olacaktır. 

Bu da, yatırımları kısacaktır. 

i i. Gelir Dağılımına Olan Etkisi 

Enflasyonist süreçte, gelir dağılımındaki dengesizlik ar

tacak ve adaletsiz bir ortam ortaya çıkacaktır. Alt gelir grubun

daki !erden üst gelir grubundakilere katma değer transferinin sözko

nusu olduğu bu ortamda, üst gelir grubu bu dengesiz! iği bir nebze 

düzeltebilecek şeki ide yatırıma yönelmemektedirler. 

ii i. Dış Ekonomik ilişkiler Uzer indeki Etkisi 

Enflasyon ile birlikte yerel paranın yabancı paralar kar

şısında değer kaybı, yerel paradan kaçış ile birlikte hızlanmaktadır. 
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Bunun yanında, hızlı devalüasyonla beraber ihracat hızla

nacak, ithalat yavaşlayacaktır. Oysa, kimi durumlarda, yerel 

paranın dış paralar karşısındaki değerini suni olarak tutma eğilimi 

Merkez Bankalarını ve hükümetleri daha sıkıntılı bir ticaret açığı 

ile karşı karşıya bırakmaktadır. 

turizm 

Enflasyon 

gelirlerini 

kadar hızlı bir devalüasyon, 

yükseltirken, diğer taraftan 

ihracatı arttırıp 

daha pahalı bir 

ithalat ve dış borçlarda "kur farkları" nedeniyle oluşan suni şişrre 

ile yüksek bir fatura çıkarmaktadır. 

Kısacası, enflasyonun ödemeler bi I ançosu üzerindeki etkisi 

aldatıcı olmamalıdır. 

iv. Mi ili Gelire Olan Etkisi 

Enflasyonun varlığı ile birlikte, milli gelirde meydana 

gelecek suni şişme, nominal ve reel milli gelir olarak iki farklı 

mi ili gelir kavramının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Enfl as

yonist sürecin uzunluğu ve şiddetine bağlı olarak nominal ve reel 

milli gelir arasındaki fark sürekli büyüyecektir. 

Bunun yanında, enflasyonla bozulan ekonominin genel den

gesi, mi 11 i gel iri veya diğer bir deyişle katma değeri yaratan 

sektör ve gelir gruplarında da büyük oynamalar yapacaktır. 

v. Kamu Kesimi Genel Dengesi ne Olan Etkisi 

Enflasyonun kamu kesimi üzerindeki etkisi çarpı ki ık ve 

organizasyon problemleri ile görülür. Parlementonun kontrolü altın

daki kamu hesapları, yavaş yavaş bu kontrol dışına çıkar. Hükü

metler direkt kendi denetimlerinde fonlar oluştururlar. 
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Kamu kesimi borçlanma gereği ve harcamalar enflasyonla 

beraber düşer ve bu iki önemli göstergenin düşündürücü yanları 

kapanır. Alınan tasarruf kararları ise, kamu kesimininde harcama 

kalemleri ile kuruluşlar arasında haksız bir dengesizlik oluşturur. 

Enflasyon kamu kesiminde çalışan işçi ve memur işgücünün 

ücretlerini de olumsuz yönde etkilediğinden, hükümetler her yıl 

daha yüksek miktarda ücret ve maaş ödemesi ya da daha geniş 

anlamda personel harcamaları ile karşı karşıya kalırlar. Bu du

rumda, kamu gelirlerinin de arttırılması gerekir ki, enflasyonist 

dönemde kamu gelirlerinde artış saglamak oldukça güçtür. Radikal 

ve köklü karar ve uygulamalarla çok rahatı ıkla arttır, labi lecek 

kamu gel iri eri (vergiler, vergi dışı normal gelirler, hibeler ve 

fonlar, sosyal yardım kesintileri, karlar, iştirak katılım payları 

gibi gelirler örnek gösterilebilir) ile hükümetler artan personel 

harcamalarını karşılayabilecekken, bunu başaramadıkları için 

personel harcamalarının yüksek olduğu gündeme getirilmektedir. 

Kısaca enflasyonist süreçte kamu harcamaları ile gelirleri 

arasındaki denge, harcamaların lehine giderek bozulmaktadır. 

b) Mikro Ekonomi Üzerindeki Etkileri 

i. Genel iş Ahlaki Üzerindeki Etkisi 

Enflasyonist süreçte, kredi günlerinin yükselmesi ile 

yabancı kaynağın pahalılanması, işletmeleri ters uygulama! ara 

itmektedir. Cezalarına rağmen banka kredisinden ucuza gelen vergi 

ve sosyal yırdım kesintileri borçlarını kullanmaya yönelen işletme

ler hükümetin konuya el atmasıyla birlikte, "iflas ettiğimi açıkla

rım" tehdidi ile işsizlik faktörünü hükümete karşı kullanmaktadırlar. 
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Bunun yanında, yaşanan diğer bir sorun protesto edilen 

çek ve senetlerdir. Gününde ödenmeyen çek ve senetler, kanuni 

prosedürün uzun olması nedeniyle ve enflasyon etkisiyle borçluyu 

kara geçiren birer kağıt haline gelmektedir. 

Bu nedenle, borçluyu kara geçiren ve atacak! ığı zarara 

geçiren bir oluşumun göstergesi olarak, enflasyon genel iş ahlakını 

zede I emektedir. 

ii. işletmelerin Muhasebe Kayıtlarına Olan Etkisi 

Enflasyonist süreçte, işletmenin tüm bilanço kalemlerindeki 

değer kaybı, önemli sorunlar yaratmaktadır. bu olayın bertaraf 

edilmesi için duran varlıklarda yeniden değerleme yoluna gidilmek

te, orakların ise özkaynaklar arttırma çalıştıkları gözlemlenmek

tedir. 

Bu erozyona bağlı olarak "enflasyon muhasebesi" enflasyo

nun yüksek olduğu ülkelerde vazgeçilmez bir konu hal ine gelmiştir. 

iii. Enflasyon Helezonu 

Toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde gelecekteki enflasyona 

göre deği 1, geçmişteki enflasyona göre ücret pazarı ığın ın gerçek

leşmesi enflasyonla mücadelede ciddi bir sorun olmaktadır. Artan 

ücretleri çıkarabilmek için işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetle

rin · fiyatlarına yüklenmeleri, bir "enflasyon helezonu" veya bir 

kısır döngü oluşturur ücretlerle, piyasa fiyatları arasında. 
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c) Enflasyonun Toplum Üzerindeki Etkisi 

i. Sosyal Sınıflar Arası Mücadele 

Sabit ve dar gel iri i kesim, rantiye sınıfı, müteşebbis 

sınıfı ve sermayedar sınıfı arasında enflasyon dönemlerinde ciddi 

sorunlar yaşanır. 

Ekonomiye ortalama yüzde 60 katma değer sağlayan sabit 

ve dar gel iri i sınıfın mi 11 i gelirden aldığı payın sürekli geri (e

mesi, bunun yanında, rantiye, girişimci ve sermayedar grubunun 

mi ili gelirden aldıkları payı yatırıma deği 1, tüketime yöneltmeleri 

toplum içinde büyük kaynamalar gündeme gelir. Bu sürece _ bağlı 

ol arak, demokratik ortamda hükümetler gelir dağı I ımın ı düzeltecek 

şeki ide radikal kararlar almaya da yönelemezler. 

i i. Psikolojik Etki 

Enflasyonist süreci devam ettiren ve anti-enflasyonist po-

1 itikal arı başarısız kılan en önemi i unsur enflasyonun toplum üze

rindeki psikolojik etkisidir. 

Enflasyonun hayatın bir parçası olduğunp., düşmeyeceğine 

dair bir inancın kemikleşmeye yüz tuttuğu bir top( umda, top I umun 

her kesimi enflasyona karşı kendini korumak için sistem yaratma 

mücadelesi verirken, hükümetlerin eli kolu bağlı kalmaktadır. 

5. Enflasyonun Ele Alınışında Tarihsel Gelişim 

(Statik Anlayıştan-Dinamik Anlayışa) 

Enflasyonun tanımı ve enflasyona yol açan faktörleri ince

lediğmiz önceki bölümlerde ifade edildiği gibi, iktisadi ekollerin 

teori ve mantıklarına bağlı olarak enflasyonda farklı şekillerde 

ele alınmıştır. 
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Klasik ve sonrasında Neo-Klasik ekolün ifade ettiği Miktarı 

Teorisinin geçmişi M.Ö. 200 yıllarına kadar uzanmaktadır. Romalı 

Julius Paulus tarafından ifade edlen "paranın değerinin miktarına 

bağlı olduğu" inancı, keşifler sonrası arzı artan altın ve gümüş 

sikkelerin Avrupa' da değer kaybetmesiyle Jean Bol in tarafından 

tekrar gündeme gelmiştir (31). 

iktisadi konuların bilimsel disiplin anlayışı içinde ilk 

defa ele alındığı XVl.yüzyılda Almanya'da Kameralistlerin yönlen

dirdiği Kamera! izm ve Fransa 'da Merkanti I islerin yönlendirdiği 

Merkantilizm teoriden çok politik anlamda ekonomiye yön vermektedir. 

Avrupa'da ulusal devletlerin oluştuğu bir dönemde, devlet

lerin ekonomik gücüne önem veren bir anlayışla, Merkantilizm 

11arz yönüne ağırı ık veren" bir anlayıştı (32). 

Jean Bolin'in Merkantilist dönemde gündeme getirdiği ve 

altı ayrı nedene bağlı olarak ortaya çıkan fiyat artışları üzerinde 

en etkili nedinin altın ve gümüş arzındaki artış olduğu gözlem

.lenmektedir (33). 

1694' de Briscoe' nun bir denklemle izlediği görülüyor. "Pa

ra stokunun fi yatlarla reel gel irin çarpımına eşit olduğu" şek I inde 

ifade edilebilecek bu denklem, ünlü felsefesi Montesxuieu' nün "Ya

sal~rın Ruhu" adi ı eserinde, fiyatların dünyadaki altın ve gümüş 

miktarı iç toplam mal miktarı arasındaki orana göre oluştuğu şek

lindeki ifadeleriyle kabul görmektedir. 

"Paranın değişim hızı" ise Miktar Teorisine ilk defa Can

tillon, Petty Locke tarafından katılmıştır (34). 

(]t)E<ER<i!I', Naci; "Enflasyon", Cem Yayınevi, 1991, s.8 

(32) S4.VAŞ, Vural; 1'Keynezyen lktisat Yıkılırken", Fatih Yayınevi, 
1984, s.5-6 

(33) KEPKEP, Naci; ''Enflasyon 11, Cmı Yayınevi, 1991, s.8 
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Merkantilizmin Fransa'yı lngiltere karşısında başarısızlığa 

düşürmesi ile fizyokrat I ar fizyokrasiyi gündeme getirmişlerdir. 

Üretim artışını doğudan bekleyerek, arz yanlısı anlayışı devam 

ettirmişlerdir (35). 

Klasik ve sonrasında Neo-Klasik ekol ve öncüleri David 

Ricardo, Adam Smith; J.S. Mi 11, 1 rving Fisher, Alfred Marshal 

"arz yanlısı" anlayışı devam ettirmişlerdir. 

İktisat Biliminin 3. ve 4.aşamaları olan K:lasik ve Neo-kla

sik iktisat dönemlerinde iktisadi konular mikro bazda ele alınmış, 

endüstriler arası ilişkiler ve makro ekonomik konular sınırlı bir 

çerçevede ele alınmıştır. 

Miktar Teorisinin günümüzde bilinen şekline kavuştuğu 

bu dönemde, Neo-Klasik iktisatçılar bireylerin benci I çabaları 

olarak ifade edilebilecek laisser-paire anlayışı ile insanların eko

nomik kararlarını çıkarlarına ve ihtiyaçlarına en fazla cevap 

verecek şekilde alacaklarına inanmışlar ve bu anlayışın ekonomide 

otomatik olarak dengeyi sağlayacağını ifade etmişlerdir. 

Devletin ekonomiye müdahalesini gerekir kılacak varsayım

lar nedeniyle, Neo-Klasik iktisat enflasyonun tek nedeninin para 

arzındaki artış olduğu sonucuna varmıştır (36). 

1929 Dünya buhranı, Neo-Klasik ekolün savunduğu I iberal 

ekonomik anlayışın kapitalist dünyada ağır ekonomik sonuçlar 

yaratması ile terkedi lmesi sonucunu gündeme getirmiştir. Arz yan

i ısı anlayışı terkederek ekonomide t.alebin ön planda tutulmasını 

savunan Keynes makro ekonomik konuları iktisat bi I iminde ilk 

135) S4VAŞ, Vural; ''Keynezyen iktisat Yıkıl zrken", Fatih Yayınları, 
198/ı, s.6 

/36) KER<EP, Naci; "Enflasyon", Cem Yayınları, 1991, s.2/ı-25 
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da gündeme getirmiştir. 

Keynes' in enflasyon anlayışında, 1929 dünya buhranı döne

minde dünyada mal ve hizmet fiyatlarının oluşması etkili olmuştur. 

Bu nedenle, Keynes enflasyonu kaos ve durgunluğa girmiş ekono

miyi yeniden canlandıran bir süreç olarak ele alırken, buna bağlı 

olarak devlet harcamalarında artışı da gerekli görmüştür. Bunun 

yanında, Keynes'e kadar varolan arz yani ısı anlayışın değişimi 

ile arzın talebin fonksiyonu haline gelmesi bir devrim niteliği 

taşımaktadır. 

Efektif (toplam) talep ile toplam arzın kesiştiği noktada 

belirlenen denge milli geliri dikkate orarak, Keynes enflasyonun 

oluşumunu ekonomide dengeyi aşacak şekilde toplam talebin toplam 

arzdan büyük oJmasına bağlamıştır. Tam istihdam seviyesinde top

lam arzı aşan bir taleple enflasyonu ifade eden Keynes, aynı za

manda atıl paraların varlığını ve spekülasyon amacıyla para tale

bini de gündeme getirerek para arzı ve talebi anlayışını farklı

laştırmıştır. 

Neo-Klasik anlayışın aksine nisbi fiyatlar yerine genel 

fiyat seviyesini gündeme getiren Keynes' in fikirleri 11 .Dünya Sa

vaşı içinde ve sonrasında oluşan fiyat artışlarının talep fazlal ı

ğından oluşmakta olduğu yönünde fi kir ileri sürenler tarafından 

geniş kabul gördü. (37). 

Keynes'in öne sürdüğü ve benimsenen, bir başka anlayış 

ise para ve kredinin iktisadi kontrolüdür. Klasik ve Neo-Klasik 

iktisadi ekol ün reel pi yasal ar ile para piyasalarını ayrı tutma I a

rının aksine, Keynes makro ve mikro ekonomik değişkenlerin para 

(37) a.g.e., s.34-47 
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arzı, kredi, faiz oranı ve bütçe açığı ve fazlalığı gibi parasal 

olay ve unsurlardan direkt etki lendikleridir (38). 

Keynes'in bu yaklaşımları ve enflasyon ile işsizlik arasın

da tersine ilişki kurduğu philips eğrisi yaklaşımı yaklaşık 30 yıl 

kadar kabul gördü. 

Ancak, 1970'1i yıllarda baş gösterecek olan petrol krizleri 

gibi uluslararıs boyutta ve bunun yanında ulusal boyuttaki kriz

ler birden bire enflasyonu küçümsenecek boyuttan çıkardı. I zlenen 

Keynesyen iktisadi politikalar (bütçe açıkları ve para bası iması 

gibi ••• ) Hükümetleri sıkıntıya sokmuştur. Bu arada, hem enflasyon, 

hem işsizlik, hem de ekonomide durgunluğun yaşandığı stagffasyon 

sorunu da gündeme geldi. 

Bu noktada, Keynes' in tam istihdam seviyesinin üstünde 

talep-arz dengesiz! iğin in aksine Monetarist ekol, fark! ı istihdam 

noktalarında ekonominin dengede olacağını ve enflasyonun oluşabi

leceğini gösterdi. 

"Arz yanlısı", iktisadi anlayışın bir göstergesi olan Fried

man' ın başını çektiği Monetarist ekol Neo-Klasik ekol döneminden 

sonra terkedi imiş olan "Miktar Teorisi"ni günün koşullarına uygu

layarak tekrar gündeme getirdi. 

Enflasyonun temel kaynağını para arzındaki aşırı boyut

lara varan davranışlara bağlayan Monetaristler, hem ekonomik 

faaliyet biçiminin ve hem de fiyatlar genel düzeyinin temel belir

teyici unsuru olarak parasal genişlemeyi göstermektedirler (39). 

(]8) SAVAŞ, Vural; "Keynesyen iktisat Yıkılırken", Fatih Yayınları, 
1984, s. 7-8 

(39) ORHAN, Osmm Z.; ''Keynesyen ve Monetarist lstikrar Politikaları", 
Erenler faa.tbaası, 1985, s.80-81 
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anlamda katkıları paranın 

olarak ele almalarıdır. 
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görüşün, 

dolanım hızı 

miktar teorisine 

ile ticari işlem 

çağdaş 

hacmini 

Böylece, yaklaşık 200 yıllık bir bilimsel geçmişi olan ikti

sat i I imi içinde enflasyon yavaş yavaş statik anlayıştan dinamik 

anlayışa geçmektedir. 

Statik anlayışta, monetarist ekol öncesi enflasyonu büyük 

ölçüde belirli koşulların oluşumuna ve tek nedene bağlayan anla

yış, Monetarizm ile birlikte farklı koşullar ve birden çok nedenle 

dinamik bir anlam kazanmaktadır. 

Ancak, Monetaristlerin büyük ölçüde para arzını ve para

sal unsurları ön plana çıkarmaları, gittikçe şiddetleşen enflasyo

nun çözümüne yetmemiştir. 

Enflasyonu, talep yaratıcı etkisi nedeniyle parasal büyük

lükleri kısarak çözebileceklerini düşünen Monetaristler, üretim 

maliyetleri nedeniyle oluşan "maliyet enflasyonu"nu ihmal ettikle

rinden, enflasyonu bir ölçüde daha fazla içinden çıkılamayacak 

hale getirmişlerdir. 

Sosyal ve politik oluşumların enflasyon üzerindeki etkile

rini yeterince ele alamamışlardır. 1970'1i yıllarda, dünya ekonomi

sindeki gelişmelere paralel olarak enflasyon sorununun şiddetlene

rek evrensel bir sorun hali ne gelmesi ile enflasyonist sürecin bir

biri ne bağlantı I ı ve griftleşmiş faktörlerin etkisi ile başladığı 

fark edilmiştir. 

Bu vesi le ile, enflasyonun par asa I büyüklüklerden kaynak

lanan ta lep yönü yanında, direkt ekonominin arz yönünü ilgi len-. 

diren maliyet artışları ve nihayet struktürel ekolün ağırı ığını 

koyması ile yapısal faktörler gündeme gelmiştir. 
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Nihayet, 1970' den 1980' terin başına 10-12 yı I içinde enf

lasyon statik bir konumdan dinamik bir konuma geçmiştir. Özel I ik

le Monetarist ekolden sonra 1970' lerin sonları ve 1980' lerin başla

rından struktürel (yapıcı) ekolün katkaları önemi idir. 

Enflasyon 1980' li yıllarda ulaşmış olduğu dinamik süreçte, 

ekonometrik çalışmalara da daha yoğun olarak konu olmuştur. 

Bu ekonometrik çalışmalarda GSMH'nın büyümesi veya küçülmesin

den başlayarak, parasal büyüklükler, paranın dolanım hızı, ithal 

edilen enflasyon, servet birikimi, gelir dağı I ımı, piyasa faizleri, 

reel üretim ve zaman faktörleri dikkate alınmaktadır. 

1980' 1 i yılların başından itibaren T .Sınai Kalkınma Ban

kası A.Ş, TÜSIAD ve ITO tarafından hazırlat, lan ekonometrik mo

dellerde enflasyonu etkileyen faktörler formüllerleştirilerek enflas

yona çözüm yolları arandı. 

Ancak, enflasyonun bugün ulaştığı dinamik süreç, enflas

yonla mücadele önemli sorunlar yaratmakta ve anti-enflasyonist 

kararları an I amsız kı !maktadır. 

Özellikle, enflasyonla mücadelede para ve maliye politikası 

araçları, biraraya getdiklerinde enflasyonu indirmenin aksine 

arttırıcı tesirler yaratabilmektedirler. 

Sonuç olarak, enflasyonun ekollerin etkisi altında statik 

ani ay ıştan, dinamik anlayışa ulaşırken, üzerinde çal ışı iması açı

sından daha zevki i, ancak daha ürkütücü bir hal aldığı belirti!

melidir. 
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B) iKTiSAT POLiTiKALAR! 

Enflasyonist ortamda "yakın dönem iktisat politikaları"nı 

incelemezden evvel, enflasyon gibi, iktisat politikalarını da ele 

almak yararlı olacaktır. 

Makro-ekonomik teorinin uygulamaya dönük yanını teşki 1 

eden iktisat politikaları, büyük ölçüde 1929 dünya buhranı sonra

sı, Keynes 1 in çalışmalarında hayat bulmuştur. Esasen "I stihdam, 

Faiz ve Paranın Genel Teorisi" adlı yapıtında iktisadın teorik 

birikimine önemi i katkılar gerçekleştirecek olan Keynes, makro-eko

nomik unsurları ve makro-ekonomik dengeleri ele alış şekliyle 

de iktisat politikası teorisinin temellerini de bir ölçüde atmıştır (40). 

Toplumların, yaşadıkları ülkelerin ekonomik performansla

rını ölçmede makro-ekonomik unsurların ve dengelerin sonuçların

dan yararlandıkları dikkate alınırsa, bu makro ekonomik unsur 

ve dengelerin arzu edilen bir hedefe ulaşıp ulaşamamasını sağla

yan ve hükümetler benimsenmiş olan iktisat politikaları, iktisat 

dünyasında ancak 1950 sonrası önem kazanabilmiştir. 

Bu gecikmeden merkanti I istlerden başlayıp Neo-Klasiklere 

ulaşan süreçte, iktisadi anlayışın gelişiminde ekonominin kendi 

dinamikleri veya mekanizmaları ile dengeye varacağı fikri ağırı ık 

kazanmıştır. Serbest piyasa anlayışının veya hipotezinin ve doğal 

dengenin bu ekol !erce benimsenmesi, bir iktisat politikasını takip 

etme lüzumunun hissedilmesini önlemiştir. 

Ancak, günümüzde hükümetlerce tam anlamışla bir karışım 

niteliğinde fark! ı araçların bütünleşmesinden meydana gelmiş olan 

iktisat politikaları, iktisadi gündemde ve teorik çalışmalarda artık 

ön sıradadır. 

(40) Elll.VZ1iN, Tevfik; "lktisa.t Politikası Mcdelleri ", l.U. lktisa.t 
Fakültesi Yayınları, 1984, s.27 
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1. Genel Anlamda "Politika" 

Politika, eski Yunanca bir kelimedir. Bugünkü anlamda 

ol masada, ilk demokratik yönetimler olarak kabul edilebilecek 

Eski Yunan şehirlerinde yaşanan dünyaca meşhur filozofların felse

fi çalışmalarından sıkça kullandıkları bir kelimedir. 

Yunanca, politike kelimesinden türeyerek, latincede politi

kus (politicus) halini alan politika kelimesi, Türkçe Literarütere 

İtalya okunuşu olan politika (politica) ile girmiştir. 

insanların oluşturdukları toplumları yönetme sanatı ve 

uygulaması olarak ifade edilebilecek politika sözcüğü, aynı zaman

da, mecazi olarak bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygu

larını okşamak, zayıf noktalarından veya aralarındaki uyuşmazı ık

lardan yararlanarak işini yürütmek anlamında da kullanılmakta

dır (41). 

Günümüzde siyaset ve siyasal sözcüklerini ifade etmek 

üzere kullanılan politika kelimesi günlük kullanımda, hem yönetme 

sanatı, hem de işini bitirme anlamlarını aynı anda içerir şeki ide 

ku 11 anılmaktadır. 

Nitekim, demokratik toplumlarda, yani çok partili sistem

lerde parti terin iktidara gelebi imek için izledikleri yöntemleri 

ifade etmek içinde politika sözcüğü kul lanı !maktadır. 

Ayrıca, yine farklı rejimlerde olunsa da (sosyalizm, faşizm, 

demokrasi, mutlakiyet) hükümetlerin her türlü konuda (ekonomi, eği

tim, sağlık vb. gibi) izledikleri yöntem ve kullandıkları araçları 

ifade etmek için yine politika sözcüğü kullanılmaktadı (42). 

(/ı.1) DICTIONNAIRE, Peti t Robert; Paul Robert; Soci ete du Nouveau Li ttre, 
1977, s.1/ı.76 

(/ı.2) Türk Dil Kurumı; Türkçe Sözlük, Cilt 2 IK-ZJ, 1990, s.119/ı. 
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Politika kelimesini ilk kullanan düşünürlerden birisi Aris

toteks'tir. Politika adlı eserinde, eski Yunan şehir veya sitelerin

deki aileden başlayarak toplumsal hayatı ve anayasaları incele

mektedir. 

iktisat bilimine politika kelimesi 1789 Fransız ihtilali 

sonrası girmiştir. İktisat bilimi anlamına gelen "Leconomie Politique" 

kelimesi yanında, "Rapol iti que Economique" kelimesi de iktisat 

politikası anlamında kullanılmıştır. 

1789 Fransız I hti I ali ile ülke yönetimlerinde gerçekleşen 

yeniden yapılanma süreci, hükümetlerin ülke halklarının çıkarına 

çeşitli politikalar saptamalarını gündeme getirmiştir. 

2. iktisat Politikalarının Tanımı ve Anlamı 

a) iktisat Pot itikal arının Tanımı 

Eğer politikayı "belli bir amaca ulaşmak için karar alın

ması ve bu kararın uygulanması" olarak tarif edersek, iktisat 

pal itikal arını da "bel I i iktisadi sonuçlara uf aşmak için karar 

alınması ve bu kararın uygulanması" şeklinde ifade edebi I iriz. 

İktisat politikaları, yukarıdaki tanım dikkate alınırsa, 

bir ülkede fertten devleti yöneten hükümetlere kadar farklı amaç-

farı olan şahıs, 

için saptadıkları 

ifade etmektedir. 

kuruluş ve kurumların bu amaçlarına ulaşmaları 

yöntem ile uygulamada kullandıkları araçları 

Dolayısıyla farklı büyüklüklerde olmak üzere 

bir ailenin bir şirketin, bir holdingin ve bir hükümetin iktisat 

politikalarından bahsetmek mümkündür. 

Ancak iktisat literatüründe "iktisat politikaları" tanımı 

genel olarak devleti yöneten hükümetlerin uyguladıkları ekonomik 

yöntem ve araçları ifade etmektedir (43). 

(43) S4VAŞ, Vural; "iktisat Politikasına Giriş", Semıet Mı.tba.ası, 1978, s.1-2 



65 

b) iktisat Teorisi-iktisat Politikaları I lişkisi 

İktisat politikalarını direkt etkilemektedir. iktisat teo

risini, kıt kaynakları insan ihtiyaçlarını maksimum karşı !ayacak 

en rasyonel şeki ide bir araya getirme arayışı olarak nitelersek, 

iktisat politikasını da bu ihtiyaçları tercih tere sıralamak çabası 

ol arak ifade edebi I iriz. 

1 kt isat teorisinin bi I imsel an I amda şeki ilendiği merkanti-

1 izm, Fizyokrasi, Klasik ve Neo-Klasik ekoller döneminde, ekollere 

damgasını vuran varsayım otomatik denge mekanizmaları ve serbest 

rekabet piyasa şartlarıdır. Elbette, bu tür bir varsayım bütününe 

dayanmış ekollerin, özel I ikle ücret ve faiz esnekliği dikkate alı

nırsa, devlete hiç ekonomik görevlendirme vermedikleri, aksine 

"devlet müdahalesi"nin otomatik denge mekanizmasını bozacağı 

endişeleri dikkate alındığında, iktisat politikalarının gelişimi 

Keynezyen ekole kadar beklemiştir. 

Keynezyen teori, devlete ekonomik olarak çok g2örev ver

miştir. Maliye politikasını ön plana çıkararak devletin ekonomiye 

müdahale olanak tarı arttırılmıştır. 

İktisat teorisinin tarihi gelişiminin iktisat politikaları 

üzerindeki etkileri yanında, ayrıca, iktisat politikalarının kulla

nacakları araçların seçimi, araçların etkinlik dereceleri ve kulla

nılan araçlar ile ulaşılması istenen amaçların birbirine uyumu 

gibi konularda yine iktisat teorisinin katkıları gözardı edilmeme-

1 idir. 

iktisat teorisinin oluşturduğu birikim ile, herhangi bir 

ekonomik olayın unsurlarını, bu unsurlar ara5ındaki ilişkileri 

ve bu ilişkiler ile ne gibi ekonomik sonuçların ortaya çıkacağını 

tespit etmek mümkündür. 
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iktisat teorisinin yardımı olmadan, ekonomik sorunların 

iyi analiz edilmemesi, yanlış iktisat politikalarının ve araçlarının 

kullanımını gündeme getirir. 

iktisat teorisinin bir üçüncü önemi i katkısı, matematiksel 

iktisat ve ekonometri dallarının gelişimiyle olmuştur. Bu iktisadi 

alanların gelişimi ile, iktisat politikalarının uygulayacak hükü

metler, önceden hazırlanan iktisadi model terden yararlanarak ne 

tür sonuçlar elde edileceğini görmüş ve yöntem ile araç değişimine 

gidebilmişlerdir. 

· fktisat teorisindeki gelişmeler, bir yandan da, ideolojik 

farklılaşmalarla ortaya çıkan ekonomik sistemlerin uyguladıkları 

iktisadi politikaların incelenebilmesini sağlamıştır. Böylece, farklı 

ekonomik sistemlerde başarı I ı ol an yöntem ve araçlar, karşıt eko

nomik sisteme uygun ol arak değiştiri terek başarı I ı olunmuştur (44). 

c) iktisat Politikalarında Araç ve Amaç l lişkisi 

Ekonomik sistemin yapısını ve işleyişini göstermek açısın

dan belli değerler iktisatçının karşısında hazır durumdadır. Kısa 

vadede dahi belli koşullarda değişebilen bu değerler iklimden 

üretim tekniğine, kanunlardan, uluslararası fiyatlara kadar geniş 

bir yelpazeyi teşkil eder. İstatistiki açıdan rakamlaştırılmış olan 

bu değerler "veri" olarak adlandırılır. 

İktisat politikalarını belirleyecek karar gücü, belirlemiş 

olduğu hedeflere ulaşabi imek için hedefle ilgi I i verileri gözden 

geçirecektir. Bu inceleme neticesinde ise politikayı belirleyen kare 

gücü, veriler içinden uygun olanlarını <;eçerek iktic;at politikaları

nın izleyeceği yöntemi belirleyecektir. 

(44/ a.g.e., s.2-9 
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Nitekim, iktisat politikalarının belirlediği hedefe ulaşmak 

için seçtiği ve değerleri azalt ı I ıp çoğaltılabilen verileri, iktisat 

politikalarının "araçları" olarak ifade ediyoruz. 

iktisat politikalarının hedeflere ulaşmak için kul landık ları 

araçlar iki önemi i gruba ayrı !maktadır. Kal itatif araçlar kantita

tif araçlar. 

Ekonominin temelini ve yapısını değiştiren araçlara kalita

tif araçlar; mevcut temel ve yapıyı değiştirmeyen fakat bu yapının 

toplumu etkileme derecesini değiştiren araçlara da kantitatif araç

lar denilmektedir. Kal itatif araçlar kurumsal yapı araçlarından 

oluşurken, parasal, mali, dış ticaret ve direkt kontrol araçları 

ise kantitatif araçlar oluşturmaktadır. 

Bu tanımlara gre vergi kanunlarını değiştirmek kalitatif 

araçlarla sözkonusu ise, vergi kanunu ve yapısı değişmeden vergi 

oranlarını değiştirmek ise kantitatif araçları kullanmak anlamına 

gelmektedir. 

Elbette, yapı değişikliğini gerektiren ve toplum üzerinde 

büyük etkiler yaratacak olan kal itatif araçlar sıkça kul lanı ima

maktadır. Buna karşı I ık, kantitat if araçlar parlemento kararı 

gerektirmeden, hükümet başta olmak üzere kamuyu temsil eden 

her idare tarafından uygulamaya geçirilebildiğinden, sıkça kulla

nılmaktadır (45). 

İktisat politikaları ilgili araçları kullanmak suretiyle 

belli iktisadi sorunları çözmeyi ve belli iktisadi sonuçlara ulaş

mayı hedeflemektedir. 

Bu amaçlar kabaca bir araya getirildiğinde şöyle sırala-

nabilir; 

(45) a.g.e., s.12-13-14 
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i i. Üretimi Arttırmak, 
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iii. Ekonominin Genel Dengesini Oluşturmak, 

iv. Kamu Dengesini Sağlamak, 

v. Yatırım-Tasarruf Dengesini Sağlamak 

vi. Fiyat İstikrarını Korumak, 

vii. Mali Piyasaların istikrarını Sağlamak ve 

V İİİ • Ödemeler Dengesini Düzen I emek, 

ix. Gelir ve Servet Dağılımını Düzeltmek, 

x. Üretim Faktörleri Dağı I ımını Düzeltmek, 

xi. Toplumsal ihtiyaçları Karşılamak (46). 

Korumak, 

İktisat politikalarının amaçları ile araçları arasında tam 

bir denge kurulması şarttır. Aracın amaç haline gelmesi sakınca! ı 

bir durumdur. 

Bunun yanında, iktisat politikaları ile ulaşılacak sonuç, 

yani amacın getirisinin kul lanı lan araçların getirisinden fazla 

olması gerekecektir. Örnek verilmesi gerekirse, daha fazla vergi 

geliri elde etmek bir amaç ve bu amaca ulaşmak için ise iyi bir 

denetim ve izleme ağı oluşturulacaksa, kullanılacak bu denetim 

aracının masrafı elde edilecek vergi gel irinden fazla ise, elbette 

bir anlamı olmayacaktır. 

Bunun yanında, belirli bir toplum içinde amaçlara ulaşmak 

için belirlenmiş iktisat politikalarının araçlarının o toplumun eko

nomik, sosyal, hukuki ve kimi hallerde dini yapısına uygun olması 

da gerekmektedir. 

(46) a.g.e., s.21-22 
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Tüm bu koşullar dikkate alınarak iktisat politikalırının 

araç ve amaçları arasında kurulacak denge sonuca ulaşmada ya

rarı ı olacaktır. 

d) iktisat Politikası Modelleri 

1929 yılında dünyayı sarsan ekonomik buhran ile birlikte, 

hükümetlerin ülke ekonomilerine çeki-düzen verme arayışları, Key

nezyen ekol le beraber devletin ekonomik sisteme müdahale etmesi 

gereği fikrini gündeme getirdi. 

Devletin ekonomiye müdahalesini kaçınılmaz kılan unsur 

ise ekonomik sistemin iç ve dış dengelerinin otomatik mekanizma

larla sağlanamamakta olduğu gerçeği idi. 

Klasik yaklaşım altın hareketleri, faiz hadleri ve döviz 

kurları ile ödemeler bilançosunda dengeye ulaşabileceğini savunur

ken, modern yaklaşım gelir ve harcamalar üzerinden hareket ede

rek dış dengenin sağlanabilmesini savunmuştur. 

Ancak, ekonominin iç dengelerinin gözardı edilmesi, Neo 

Klasik ekol ün 1929 dünya buhranı ile ortaya çıkan ekonomik sorun

lara cevap verememesi sorununu yaratmıştır. 

Otomatik mekanizma yerine, hükümetlerin ekonominin iç 

ve dış dengelerini aynı anda kollayarak politika üretmeleri ilk 

defa R.Nurske tarafından gündeme getirilmiştir. (47). 

İktisat politikası ile ilgili ilk modeller ise Meade ve Tin

bergen tarafından geliştirilmiştir. Ekonometri dalının gel işimi ile 

birlikte, iktisat politikası araçlarını rakamlaştırarak model kurma 

ve bu modeller ile bel iri i iktisadi sonuç ve amaçlara ulaşmak 

mümkün olabilmiştir. 

(/.ı.71 FRI'lJZI.JN, Tevfik; 11iktisat Politikası Modelleri", 1.U. iktisat 
Fakültesi Yayınları, 1984, s.8-9 
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Hükümetlerin ülke ekonomisinin sorunlarını çözmek için 

"deneme-yanı ima" gibi bir metot izlemeleri önemi i bir zaman ve 

kaynak israfı anlamına geldiği için, iktisat politikası modelleri, 

politikaların uygulamaya geçirilmesinden önce kağıt üzerinde dene

nebilmesi açısından hayati önem taşımaktadır (48). 

e) iktisat Politikasının Belirlenmesi 

Çeşitli ekonomik sorunları çözmek veya bel iri i ekonomik 

hedeflere ulaşmak için kullanılacak iktisat politikasının seçimi önem

li bir konudur. 

Bu seçimin doğru yapılabilmesi için öncelikle mevcut eko

nomik durumun ve sorunun dikkatle belirlenmesi, iktisat politikası 

kullan, imadan mevcut ekonomik durumun sorunu ne noktaya götüre

ceğini tahmin ederek, kullanılacak iktisat politikasının amacıyla 

karşı laşt ırı iması, uygulanacak iktisat pof itikasının amaç-araç 

dengesi açısından değerlendirilmesi gerekir. 

Ancak, tüm bu aşamaların geçilmesi esnasında iktisat pol i

tikasının seçimi ile ilgili sürenin önemi de büyüktür. Bu gecikme 

ile iktisat politikası hedeflenen amaca ulaşma şansını da yitire

bi I ir. Ayrıca, bu gecikme, olumsuz sonuç! ar doğurarak karaborsa, 

finansal piyasalarda yoğun spekülasyon ve nihayet toplumsal hu

zursuzluklara da yol açabilir. 

3. İktisat Politikası Çeşitleri 

Bir ülke ekonomisinde iç ve dış dengeleri oluşturarak is

tikrarı sağlamaya yönelik olarak kullanılan iktisat politikaları 

5 farklı açıdan bölümlendirilerek incelenebilir; iktisat politikasının 

(48) a.g.e., s.10-11-12-13-14 
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kullanıldığı iktisadi birimin büyüklüğü açısından; süreç açısın

dan; dış ekonomik ilişkilere yer verip vermemesi açısından; ideo

lojik açıdan ve nihayet kullanılan iktisat politikası araçları açı

sından. 

a) Kul !anıldığı iktisadi Birimin Büyüklüğü Açısından . 

iktisat Politikaları 

iktisat pof it ikası, ayrı bir belirtme yapılmadığı sürece, 

hükümetlerin uyguladıkları iktisat politikası olarak ele alınmakta

dır. Ancak, bir bireyin, bir ailenin, bir şirketin iktisat politika

sından da bahsetmek mümkündür. 

O halde, hükümetlerin uyguladıkları iktisat politikasını 

tüm ülke ekonomisini kapsamasından dolayı "Makro" iktisat politi

kası, bireyin veya ailenin veya bir şirketin belirlediği iktisat 

politikasını "Mikro" İktisat politikası olarak tanımlamak mümkündü--. 

b) Süreç Açısından iktisat Politikaları 

Hükümetler tarafından iktisadi sorunları çözmek için kul

lanılan iktisat politikalarını, kısa vadede kullanılmaları ve revize 

edi !memeleri durumunda "statik" iktisat politikaları ve orta ve 

uzun vadede kul lanı imaları ve elde edilen iktisadi sonuçlara göre 

revizyon geçirilmeleri durumunda "dinamik" iktisat politikaları 

olarak ayrıştırmak mümkündür. 

Örnek verilmesi gerek irse, sadece bir yı I için hükümeti n 

bütçe harcamalarını 

politikac;ı olarak 

kısan bir politika izlemec;i statik bir iktisat 

nitelendirilebi lecekken, enflasyonla mücadele 

greği her an ortaya çıkan yeni bir iktisadi duruma göre piyasa 

faiz haddini düzelten sürekli bir iktisadi politika ise "dinamik" 

iktic;at politikası politikası olarak tanımlanabilir. 
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Özeli ik le, enflasyon I a mücadelede oturabi imiş ve kabul 

görmüş bir "altın formül"ün mevcut olmaması, hükümetlerin dinamik 

politikalar izlemesini zorunlu kılmaktadır. 

c) Dış Ekonomik l lişkilere Yer Verip 

Vermemesi Açısından iktisat Politikaları 

Hem ülke ekonomisinin yapısı, hem de dünya ekonomisinin 

içinde bulunduğu duruma ve konjonktüre bağlı olarak iktisat pol i-

t ikası, ülke duvarlarının dışarıya kapalı olduğu dönemlerde, dış 

ekonomik ilişkilere yer verilmemesi nedeniyle "kapalı" iktisat poli

tikaları, dünya ekonomisindeki ferahlama ve canlanma yanında, 

ülke ekonomisinin kabuğunu kırma arayışında olduğu dönemlerde 

dış ekonomik ilişkilerin ön plana çıkmasından dolayı "açık" ikti

sat politikaları olarak tanımlanabilir. 

ithal ikameci politikalar "kapalı" 

yabancı sermaye giriş-çık ışını rahatı atıcı 

iktisat politikalarına örnek gösterilebilir. 

iktisat politikalarına; 

politikalar ise "açık" 

d) ideolojik Açıdan iktisat Politikaları 

Sanayi devrimi sonrası sermaye ve işçi sınıflarının olu

şumu ile, bu sınıflar arasındaki güç ve otorite savaşı ayrı ideo

lojik kamplaşmalara neden olmuştur. Kapitalizm ve sosyalizm ola

rak ortaya çıkan bu kamplaşmalar, uzuiı bir zaman di I imi içinde 

aşırı kutuplardan daha yumuşak çizgilere de gelebilmiştir. Her 

iki idelojik kamplaşma içinde farklı anlayışlar ve buna bağlı 

olarak farklı iktisat politikaları da gündeme gelmiştir. 
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i. Klasik Liberal Politikalar 

İktisat ilminin, bilimsel anlamda temellerinin oturduğu 

18.yüzyılın sonu ile 20 .. yüzyılın ilk yılları arasında, "laister faire

laisser pascer"; yani "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" fel

sefesinden· hareket ederek, devletin ekonomiye müdahale etmemesi

nin gerekliliğinin yaygın kabul gördüğü, özel sektörün tam anla

mıyla ön planda olduğu ve ekonominin kendi kendine dengeye ula

şabilecek otomatik mekanizmalara sahip olduğunu savunan klasik 

1 iberal izm düşüncesi, hükümet müdahalesini öngörmediğinden, tam 

anlamıyla bu ideolojik anlayışın bünyesinde iktisat politikalarının 

varı ığından söz etmek zordur. 

Bununla birlikte, klasik liberal anlayışa paralel olarak 

hükümetlerin ekonomide küçük paya sahip olmayı hedeflemelerini, 

özel sektörü, destek vererek, ön plana çıkarmalarını ve fiyat is

tikrarı için para miktarının dengede olmasını gözetmeleri bir an

lamda iktisat politikaları olarak kabul etmek mümkündür. 

Bununla birlikte, özellikle Neo-Klasik ekolün benimsediği 

devlete sadece iç ve dış güvenlik konularında görev veren anla

yış ekonominin mikro üniteleri ile makro dengeleri arasındaki i I iş

kileri gözardı etmiştir. Bu eksik I iği bir ölçüde Walran ve Leontieff 

gidermeye çalışmıştır. 

i i. Sosyalist iktisat Politikaları 

Kapitalist sistemin işçi sınıfını sömüren bir düzen oldu

ğunu iddia eden ve üretim araçlarının mülkiyetinin işçi sınıfında 

olmasını savunan komünizm, 1917 Devrimi ile eski Sovyetler Birli

ği 'nde uygulama alanı bulmuştur. Ancak, ideolojinin fikir babası 
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olan Kari Marx' ın sistem anlayışı tam anlamıyla oturamamış ve 

sosyalist sistem tam anlamıyla devletin kontrolünde bir ekonomik 

sisteme oturmuştur. 

Lenin zamanında özel sekatörün gözedildiği, burjuva sını

fının nispeten korunduğu sistem, Stalin ile birlikte özel kesimin 

tamamen bertaraf edildiği bir anlayışa geçmiştir. 

Sosyalist iktisat politikalarını, devletin tüm mal ve hizmet 
I • 

fiyatlarını merkezden belirlediği, piyasa ekonomisinin sözkonusu 

olmadığı bir düzende devletin ekonomideki hakimiyetini tam kılan 

bir politikalar bütünü olarak ifade etmek mümkündür. 

Ücret politikası, döviz kuru politikası, fi yat politikası, 

eğitim, sağlık, konut savunma ve hatta insanların belirli tiplerde 

giyinmelerine varan bu politikalar, aynı zamanda hammadde, ara 

mal ve nihai malların üretim yerlerinin ve üretim miktarlarının 

da tek bir merkezden belirlenmesini hedeflemektedir. 

Ekonomik faaliyetlerin emredici nitelikte bir plana bağlı 

olduğu sosyalist sistemde, tüketici tercihlerinin de dikkate alınması 

sözkonusu değildir (49). 

Devletin tam hakim olduğu sosyalist ekonomik sistemde, 

sistemin işleyişi tamamiyle izlenen iktisat politikalarına bağlıdır. 

Bu politikaların belirlemesinde ise halktan gelebilecek tepki ve 

istekler kesinlikle dikkate al ınmamamaktadır. 

iii. Kapitalist Devletçi iktisat Politikaları 

Klasik Liberal anlayışı savunan Neo-Klasik ekolün 1929 

dünya buhranı ile ortaya çıkan ekonomik sorunlara cevap verememe

si, ekonomik sisteme devlet müdahalesini gündeme getirdi. 

(49) ZEYT!NxLU, Erol; "Ekonomik Sistemler", Mımara. llniversi tesi 
lktisadi ldari Bilimler Fakültesi, 1st. 1985, s.149-155 
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1929 Dünya buhranının ülkelerinin ekonomilerinde yaptığı 

tahribatı giderme mücadelesine giren Roosevelt, Hitler ve Mousol i

ni 'nin çalışmalarını izleyen ve devletin ekonomiye müdahalesinin 

kaçınılmaz olduğunu belirleyen John Maynard Keynes fikirlerini 

bir araya getirdiği "1 stihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi" 

adlı eseri ile kapitalist sistem içinde bir devrim gerçekleştiriyordu. 

Ekonomik düzenin kendi kendine dengeye ulaşabilecek me

kanizmalara sahip olmadığını ve devletin yatırımlar yaparak eko

miyi canlandırması gerektiğini savunan Keynes, makro ekonomik 

metodolojiye bir sistem getirmesi yanında; ekonominin makro ünite

lerinin de açık tanımlarını yapmıştır. 

Keynes'in yaklaşımlarının kapitalist sistemde benimsenmesi 

yanında, liberal anlayışın başarısızlığı ile birlikte sosyalist sis

temde Stalin'in uygulamaya koyduğu NEP'in başarıları, hükümetle

rin ekonomiye müdahale edebilmeleri yolunu açmıştır. 

Kapitalist sistem tarafından benimsenen bu yeni anlayış, 

karma bir ekonomik yapıyı beraberinde getirmiştir. Hem kamu ke

siminin, hem de özel kesimin mevcut olduğu kapitalist devletçi 

anlayış, özel kesimi koruması ve desteklemesi nedeniyle sosyalist 

sistemden ayrı bir .konumdadır. 

Batan özel şirketlerin kamulaştır, ldığı, özel sektörün rakip 

yabancı mallara karşı gümrük duvarları ile korunduğu, devletin 

harcama ve gelir politikaları ile ekonomiye şekil verdiği bu sis

temde, aynı zamanda yön gösterici bir pa I ani ama da izlenmiştir. 

Fiyat artışlarının önemsiz olduğu bir ortamda, enflasyon 

ile işsizlik arasında ters or.antılı bir ilişkinin mevcudiyetini savu

nan Keynes, para arzının kontrolüy yerine devletin harcamaları 

ve gelirlerinin ekonomi de daha belirleyici olduğunu ileri sürmüştür: 
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Hükümetler Keynezyen an I ayış ile biri ikte kal itatif ve kan

tatif araçları kullanarak ekonomiye müdahale etmişlerdir. Kapita

list sistemi benimsemiş gelişmekte olan ülkelerde Keynezyen anlayı

şın benimsenmesi ile karma ekonomik yapıda % 70' feri geçen kamu

nun payı perçinlenmiştir. 

Bu dönemde, dünya ticaret hacmindeki genişlemeye rağmen, 

uluslararası ekonomik ilişkileri daraltıcı korumacı iktisat politika

ları, kamu harcamalarını arttırıcı politikaları genişletici istihdam 

politikaları, kamulaştırma politikaları kapitalist devletçi iktisat 

politikaları ohlarak ön plana çıkmıştır. 

Bunun yan ısıra, talebi arttırıcı istihdam politikaları, 

enflasyon ile işsizlik arasındaki tercihte işsizliği azaltıcı politi

kalarda gözönüne alınmalıdır. 

iv. Neo-Liberal iktisat Politikaları 

1970'1i yılların başından itibaren dünya ekonomisindeki 

değişime ve ekonomik olayları bağlı olarak iktisadi sorunlardaki 

farklılaşmalar, "ekonomiye devlet müdahalesi"ni tekrar tart ışı I ır 

bir konu haline getirmiştir. 

Bu dönemde, monetarizm ve rasyonel beklentiler ekollerinin 

etkisi ile yeniden liberal il eşme akımı gündeme gelmiştir. Ekonomide 

dengeyi sağlayıcı politika olarak, para politikasının maliye politi

kasına tercih edilmesi gereği ön pi ana çıkarken, 1980' den itibaren 

hem para, hem de maliye politikasının, hükümet tercçihlerine bağlı 

ol arak oluşturulacak, bir karışımının kul lanıfması benimsenmiştir. 

Kapitalist Devletçi anlayışa ters olarak, ekonomide devletin 

payını azaltmaya yönelik politikalar (örneğin; özellişterme politi

kası), ekonomide arzın dengeleyici rol ünü ön plana çıkaran pol iti-



Buna paralel olarak Cumhuriyetçi olan Bush, Demokrat 

CI inton karşısında 1992 ABD Başkanı ık seçimlerini kaybederken, 

lngiltere'de işçi partisinin güçlenmesine paralel olarak Başbakan 

Major, Bayan Thatcher' in çizgisini devam ettiremedi. 

1980 sonrası Neo-Liberal anlayiş ile Sosyal Demokrat anla

yışının birbirlerine önemi i etki teri olmuştur. Nitekim, muhafaza

karlar Neo-Liberal anlayışın sosyal konuları ihmal etmesine para

lel ol arak, bu eksi ki ikleri gidermeye çalışırken Sosyal-Demokratı ar 

da piyasa ekonomisinin başırısını kabullenmenin yanında, özelleş

tirme politikasını telafuz eder hale gelmişlerdir. 

vi. Pragmatik iktisat Politikaları 

Neo-Liberal ve Sosyal-Demokrat anlayıştaki bu karşı I ık I ı 

etkileşimler, pragmatizmi yani, hem devletçi anlayışı hem de piya

sa ekonomisi şartlarını öngören bir anlayışı gündeme getirmektedir. 

Gerektiğinde korumacı, gerektiğinde serbestçi olabilmek 

olarak ifade edilebilecek olan pragmatizm, 1990'Iardan itibaren 

"ekonomi politikalarının uygulanmasında ideolojik anlayış geride 

kaldı" felsefesini savunmaya başladılar. 

Sağ ve sol görüşlerdeki etki !eşimin ve ortaya çıkacak or

tak kabul noktalarının artmasına paralel olarak 2000' li yıllara 

doğru pragmatizm anlayışının daha fazla iktisat camiasında kabul 

görebileceği iddia edilebilir. 

e) Hükümetlerin Kullandıkları Araçlar 

Açısından iktisat Politikaları 

Daha önceki bölümlerde iktisat politikası araçları için 

kantitatif ve kalitatif ayırımı sunulmuştur. 
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lar (arz yani ışı iktisatçılar nedeniyle), düşük oranı ı vergi pol iti

kası, kamu açıklarını azaltıcı politikalar 1980 sonrası kapitalist 

ülke hükümetlerince kullanılmıştır. 

Bu iktisadi politika anlayışları bu dönemde, Reaganizm, 

Thatcherizm ve Özalizm gibi adlandırmalara da maruz kalmıştır. 

i. Sosyal-Demokrat lktisa·t Politikaları 

Kapitalist-Devletçi anlayışa bazı açılardan benzerlik arze

den Sosyal-Demokrat anlayış, sosyal devletçilik ile sorumlulukların 

sonuna kadar benimsendiği bir ortamdan piyasa ekonomisinin oluş

turulması olarak kabaca ifade edi lebi I ir. 

Kamu açıklarının ve sosyal güvenliğin kontrole alındığı 

bir ortamda, emek I i lere, ailelere, asgari ücrete tanınan yeni ola

naklar, tekel konumuna ve kartel durumuna geçmiş finans ve sınai 

kuruluşlarının mi 11 i leştiri lmesi, geniş bir kütleyi kuçaklayan eği

tim ve sağlık pof itikası, büyük servetlere konan vergi fer, rekabe

tin gözetilmesi, tüketici haklarını koruyucu pof itikalar, gelir da

ğı I ımını sağlayıcı pof itikal ar, tam istihdam pal itikası, sistematik 

çevre yenilemesini sağlayan, kaynakları etkin kullanan politikalar, 

çalışma saatleri konusunda daha esnek politikalar ve devlet hiz

metlerini iyileştirici politikalar Sosyal Demokrat politikalara örnek 

gösteri leb i I ir. 

Sosyal devletçiliğin gerektirdiği sorumluluğun piyasa eko

nomisi anlayışı içinde de gerçekleştirilebileceğinden hareketle, 

Neo-Liberaller eğitim ve sağlık hizmetlerinden yarar lanı iması konu

sunda gösterdikleri ilgisizlikten dolayı 1980-1992 arası ağır eleş

tirilere maruz kaldı I ar. 
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Hatırlanacağı üzere, kalitatif araçlar ekonomik yapıyı 

değiştiren, kantitatif araçlar ise ekonomik yapıyı değiştirmeden 

mevcut yapı içinde bulunan değerlerin toplumu etkileme derecesini 

değiştiren araçlar olarak tanımlanmıştı. 

Nitekim, bu ayırıma göre de iktisat politikalarını incele

mek mümkündür. 

i i. Kalitatif Araçların Kullanıldığı iktisat Politikaları 

Ekonomik yapıyı ve sistemi değiştiren kalitatif araçların 

kullanıldığı politikaları, kurumsal yapı değişim politikaları olarak 

ifade etmek mümkündür. 

Buna göre, örneğin: hukuk sistemini, vergi sistemini, 

finans sistemini, bürokratik anlayışı değiştiren politikaları Kurum

sal Yapı Değişim Politikaları olarak adlandırabiliriz. 

i i i. Kantitatif Araçların Kullanıldığı iktisat Politikaları 

Para politikası, mal iye pot itikası ve direkt kontrol pol iti

kası kantitatif araçların kul I anıldığı iktisat politikalarıdır. 

1. Para Politikası 

Ülke parasının değerini ve parasal büyüklükleri kontrol 

etmek üzere hükümetlerin ve dolayısıyle hükümet adına bu pol iti

kal arı yürütmekle görevli ve sorumlu olan Merkez Bankaları'nın 

izledikleri politikaları "Para Pof it ikası" olarak tanı mi amak müm

kündür. 

Ayrıca, para politikasının "belli ekonomik amaçları ger-

çek !eştirmek için para ve kredi koşullarının Merkez Bankası tarafından 

kontrol edilmesi" ol arakta tanımlamak mümkündür (50). 

(50) SERlN, Vildan; '?cıra Politikası, Murrara llniversitesi Yayınları, 
7 .. 7 
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Ülke parasının değerini ve parasal büyüklükleri kontrol 

edebi imek için Merkez Bankası piyasa faizlerini ve yerel para 

yabancı paralar arasındaki pariteyi de gözetmek mecburiyetindedir. 

Bu nedenle, emisyon, para arzı, konso.lide mevduat ve 

kredi stoku gibi parasal büyüklükler üzerindeki denetimi yanında, 

Merkez Bankası faiz hadlerini kontrol etmek ve döviz kurunu da 

denetim altında tutmak içinde geniş bir politika uygulamaktadır. 

Buna bağlı olarak, para politikası araçları da çeşitlenmektedir. 

Hükümetlerin ve beraberinde Merkez Bankası' n ı n belirlediği 

para politikasının ve bu politikaya uygun olarak Merkez Bankası 

tarafından izlenen para programının amaçlarını, ekonomin in gerek

·lerine göre fiyat istikrarını sağlamak, ulusal paranın iç ve dış 

değerini korumak, ulusal paranın hacim ve dolaşımını düzenlemek, 

parasal büyüklükleri makro dengeleri göederek denge! i tutarak 

tam istihdamı, ikt'isadi büyümeyi ve ödemeler dengesini sağlamak 

şeklinde özetlemek mümkündür. 

Bu amaçları gerçekleştirmek için ise Merkez Bankası ban

kalararası altın ve bankalararası döviz piyasasını oluşturup bu 

piyasaya müdahale ederek, ulusal para ile altın ve yabancı para

lar arasındaki pariteyi hükümetçe belirlenen esaslar çerçevesinde 

saptar. 

Ayrıca, altın ve yabancı paralar ile ulusal para arasın

daki pariteyi koruyabi imek için altın rezervini ve döviz rezervini 

azaltıp artt ırab i I ir. 

Attın ve yabancı paralarla ulusal para arasındaki parite

yi koruyabilmek için sabit kur sistemini veya esnek kur sistemini 

tercih etmek mümkündür. Her iki farkli kur sisteminde Merkez 

Bankası'nın uygulayacağı para politikasının amaçlara ulaşabi ime 

şansı farklı olacaktır. 
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Günümüzde, esnek kur sistemine bağlı ol arak serbest piya

sa ekonomisi an I ay ışının para_ politikası araçlarının etkini iğini 

arttırdığı kabul edilmiştir. 

Sabit kur sisteminde, yani Merkez Bankası•nın tek bir 

kuru, resmi kuru finans piyasalarına dikte ettiği sistemde, döviz 

alım-satımı için karaborsanın oluşması yanında, karaborsa ile 

resmi kur arasındaki, makas açılacaktır. Bu da Merkez Bankası'nı 

önleyemeyeceği ölçülerde uluslararası rezervlerin finans piyasaları 

dışına çıkması sonucunu getirecektir. Merkez Bankası ayrıca piya

sadaki ulusal paranın miktarının ticaret hacmini karşılamayacak 

oranda azalması pahasına, yabancı para piyasaya sürecek · ve 

Merkez Bankası 'nın döviz ve altın rezervleri azalacaktır. 

Oysa, serbest piyasa ekonomisi anlayışı içinde, esnek 

kur politikası, karaborsanın oluşmasını önlemesi yanında, altın 

ve döviz rezervinin resmi serbest döviz ve altın piyasasında de

ğerlenmesini sağlayacak ve Merkez Bankası resmi serbest piyasa 

kuru ile kendi kuru arasındaki makası belirli bir dengede tutabil

mek için küçük müdahaleleri yeteri i görecektir. 

Ayrıca, döviz piyasasındaki serbesti ik ile oluşacak istik

rar, Merkez Bankası'nın ulusal para ile ilgili parasal büyüklük

leri dengeleme ve buna bağlı olarak etkin bir faiz politikası izle

mesini de sağlayacaktır. 

Bu çerçevede, - Merkez Bankası 1 nın fiyat istikrarını sağla

mak için, daha açık bir deyişte enflasyonu kontrol altına alabi i

mek için emisyonu, para arzlarını, konsol ide mevduat, kredi sto

kunu ve piyasadaki faiz hadlerini (mevduat, kredi, . İnterbank 

(bankalararası para piyasası), repo kamu iç borçlanma kağıtları 

faizleri) kontrol etmek üzere kullandığı araçları şu şekilde sırala

mak mümkündür. 
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Karşı I ık (mevduat _ munzam karşı lğı-rezerv) oranın saptan

ması; disponibilite oranının belirlenmesi; banka kredilerinin dü

zenlenmesi; faiz oranlarının belirlenmesi yönünde fikir ileri sür

mek; açık piyasa işlemleri yapmak (bankalarla repo ve . ters repo 

ihaleleri); hazine bonosu satmak; para ve krediye ilişkin önlemler 

alınması konusunda hükümete görüş bildirmek ve bankalararası 

para piyasası (Overnightbanking, 1 nterbank) ve bank al ar arası 

döviz ve altın piyasasını örgütlemek ve bu piyasada bankalarara

sında aracı I ık vazifesi görmek 

Mevduat munzam karşılığı ve disponibilite oranlarını yük

selterek Merkez Bankası bankaların topladıkları mevduatın kullanı

labilir kısmını belirler. Yine açık piyasa işlemleri yoluyla banka

ların ellerinde biriken fon kaynaklarını iç borçlanma kağıtlarını 

aldırtarak ve sattırtarak belirler. Bankalararası döviz ve altın 

piyasasına müdahale ederek döviz ve altın fiyatının ulusal para 

karşısında değerlenmesini engellemeye çal ışır (51). 

Merkez Bankası nın açıkladığı para programı enflasyonla 

mücadelenin bir göstergesidir. Emisyon, rezerv para, parasal ta

ban, Merkez Bankası parası ve bilanço büyüklüğüne Merkez Banka

sı 'nın getireceği hedeflerin gerçekleşme ol asıl ığı enflasyonla müca

delede başarılı olunup olunamayacağının bir göstergesidir. 

2. Maliye Politikası 

Günümüzde, kamu kesiminin dünya ülkelerinde üstlendiği 

görevler farklı genişi iktedir. Hizmetler ve sanayii alanında top

lanmış olan görevler, kimi ülkelerde bağımsız bir hukuk düzeni

nin oluşturulması, polis ve ordu gibi ülkeyi içerde ve dışarda 

(51) AKGIJç, Ö·ztin; "100 Soruda Bankacılık", Gerçek Yayınları, 1989, s.1]2-140 
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· savunacak güçlerin temini olarak asgari ve zaruri devlet faaliyetleri 

ile sınırı ı kalırken, kimi ülkelerde bu görevlerin yanında eğitim, 

sağlık, sosyal güveni ik gibi konuların da kamu kesimince üst leni 1-

diği ve bunun ötesinde bir ülkede yaşayan insanların mal ve hiz

met ihtiyaçlarının kamu kesimince karşı !andığı ekstrem devlet ör

gütlenmeleri de görülmektedir. 

Kamu kesiminin mal ve hizmet üretimindeki payı çerçeve

sinde, ülke ekonomisinde devletin gelir ve harcama! arında yapab i

)eceği değişikliğin ekonomik sisteme olabilir etkileri farklılaşmak

tadır. 

Hükümetlerin, kontrolleri altındaki kamu kesiminin gelir 

ve harcamalarında gerçekleştirdikleri değişimleri Maliye Politikası 

olarak tanımlamak mümkündür (52). 

Mal iye Pot itikası, 1929 dünya buhranı sonrası, fikirleri 

ve varsayımları ile iktisat dünyasına yenilik getirmiş olan John 

Maynard Keynes' in ekonomiye kamu müdahalesini gündeme getirmesi 

ile birlikte ortaya çıkmıştır. 

1929 öncesi, liberal ekonomiyi savunan Neo-Klasik iktisat

çılar dar anlamda para politikasını miktar teorisi ile gündeme 

getirmişlerdir. 1929 dünya buhranı sonrası John Maynard Keynes' in 

ekonomiye devlet müdahalesi fikrini gündeme getirmesi ile birlikte 

maliye politikası da gündeme gelmiştir. 

Hükümetler toplam harcamaları içindeki cari harcamalarını 

veya diğer bir ifade ile personel ve tüketim harcamalarını, yatırım 

harcamalarını ve transfer harcamalarını arttırarak azaltarak, bunun 

yanında, vergi gelirleri, vergi dışı normal gelirler ve özel gelir 

ve fonlardan oluşan toplam gelirlerini azaltıp, arttırarak bir ülke 

{52) FIALLFR, Heinz-TURHAN, Salih; ''MJ.l iye Politikası", lstanbul lJniversi tesi 
Yayınları, 1985, s.169 
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ekonomisindeki toplam arz-efektif talep dengesini veya tasarruf-ya

tırım dengesini etkilemektedirler. 

Harcamalar ve gelirlerdeki bu değişimi maliye politikası 

olarak ifade edersek; hükümetin konsolide bütçe politikası, iç 

ve dış borçlarıma politikası; vergi politikası maliye politikasının 

alt politikalarına örnek verilebilir. 

Kamu kesiminin önemli bir kısmını temsil eden konsolide 

bütçenin ne tür bir sonuç vereceği, açık veya fazlalık verip ver

meyeceği Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim ve finansman pol i

tikası ile ne ölçüde zarar veya kar elde edecekleri, Sosyal Gü

venlik Kuruluşları, Mahal! i idareler ve bütçe içi ve dışı fonlar 

için izlenecek politika ve bu politikalar neticesinde kamu harca

maları ile kamu kullanılabilir getiri arasındaki fark olan kamu 

kesimi borçlanma (finansman) gereğinin iç ve dış borçlanma ve/veya 

hibe ve yardımlar yoluyla nasıl karşılanacağı konuları tüm makro 

değişkenleri etkileyecek · konulardır. 

Hükümetlerin toplam kamu harcamalarını arttırıp azaltması 

maliye politikasının bir parçası ise, aynı harcama toplamı içinde 

cari, yatırım ve transfer harcamalarının toplam içindeki paylarında 

yapılacak değişik I ik lerde mal iye pot itikasın ın bir başka yağını 

oluşturacaktır. 

Hükümetin kamu kesiminin yatırım harcamalarını azaltması 

ile birlikte çarpan etkisinin zayıflaması bir yana, birçok sektörün 

sarsılması sözkonusu olabilecektir. 

Acnak, hükümetlerin kamu harcamaları ve gelirlerinde 

yapacağı değşik I ik lerin ekonominin genel yapısı üzerindeki etki !e

rinin şiddeti kamu kesiminin ekonomi içindeki payına bağlıdır. 
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3. Direkt Kontrol Politikası 

Hükümetlerin ekonominin genel dengesini etkileyecek ve yön

lendirecek şekilde fiyatlar; ücretler ile iç ve dış ekonomik ilişki

lere yapacakları doğrudan müdahaleler Direkt Kontrol Politikası 

olarak ifade edilebilir. 

Ancclk, pi yasa ekonomisini izleyen ülkelerde hükümet lerin 

direkt kontrol politikasını uygulama alanı oldukça daraltmaktadır. 

Tersine bir durum olarak hükümetlerin para ve maliye politikası 

yanında direkt kontrol politikasına yüklenmeleri serbest pi yasa 

ekonomisinin mekanizmalarına ağır darbe vurmaktadır. 

Kapalı ekonomik 

özeli ikle sosyalist sisteme 

anlayışın egemen olduğu ülkelerde ve 

dahi I olan ülkelerde geçmişte üretilen 

mal ve hizmetlerin fiyatlarının piyasa koşulları dışında bir mer

kezden belirlenmesi yani direkt fiyat kontrolü başarısızı ığın ı gös

termiştir. Bu tür direkt kontrol politikaları kapalı ekonot1'1ik an I a

y ışın yerini dışa açık ekonomik anlayışa bırakmasına, doğu blo

kunda ise çözülmeye neden olmuştur. Direkt fiyat kontrolünü ger

çekleştirmek üzere oluşturulan komisyon ve kurulların (nark komis

yonu gibi) karaborsa piyasasının oluşumuna etki !eri de büyüktür. 

Fiyat kontrolü geçerliliğini oldukça yitirmiş olmasına rağ

men, ücret kontrolü etkinliğini sürdürmektedir. Hükümetlerin ve özel

likle kamu kesiminin kurum ve kuruluşlarını temsil eden idari 

ve bürokratik yönetimin toplu iş sözleşmelerinde izledikleri tavır 

bir anlamda hükümetlerin ücret politikasını yansıtmaktadır. 

Ayrıca Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi kurumlar vası

tası ile hükümetler bir ülkede çalışan kişinin elde etmesi gereken 

asgari ücrete taban belirlemektedir. 
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işçi ve işveren arasında, sosyal siyaset açısından, toplu 

iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümetlerin kamu işvereni olarak 

ve özel sektör işverenini yönlendirici olarak göstereceği tutum 

direkt ücret politikasını oluşturmaktadır. 

Ayrıca, işsizi iğe bağlı olarak izlenecek istihdam pof it ikası 

da önem arzetmektedir. Hükümetlerin izledikleri ücret politikasının 

yönlendiriciliği diğer politikalarda olduğu gibi kamunun toplam 

istihdam içindeki payıyla doğrudan ilintilidir. 

iç ekonomik i I işki ler açısından hükümetler özel kesimi 

yatırımlar konusunda da direkt kontrol politikası ile yönlendire

bilmektedir. Öyleki, uygulanan yatırım teşviki ve sübvansiyon 

politikası ile özel sektör belirli sektörlere ve ülkenin belirli böl

gelerine yatırıma yönlendirilmektedir. 

Dış ekonomik ilişkiler açısından ise hükümetler ithalat 

ve ihracat rejimleri ve ihracatı teşvik politikası ile dış ticareti, 

turizm politikası ile turizm gelirlerini kısaca dış ticaret ve görün

meyen kalemlerle ilgi I i konuları direkt yönlendirebilmektedir. İzle

nen bu direkt politika ile dış ticaret cari işlemler ve ödemeler 

dengesi direkt etkilenmektedir. 
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C. ENFLASYONiST ORTAMDA YAKIN DÖNEM 

iKTiSAT POL ITIKALARI 

Ekonomin in ana kuralı "istikrar"ı sağlamaktır. Ekonomin in 

dengesi içinde mi 11 i gelir, fiyatlar genel seviyesi ile bir

iç ve dış ticaret hadlerinde ve yatırımlar ile tasarruflar 

arasında oluşturulacak denge ve istikrar yani bir anlamda bu 

makro büyüklüklerdeki dalgalanmaların en az seviyede tutulabi 1-

mesi, refah top I umuna ulaşı iması için önem arzetmektedir. 

Ancak, 1970' ferden itibaren, gel işmiş ülkelerde dahi ı 

olmak üzere, tüm dünya ülkelerinde ekonomiye fark! ı şiddetlerde 

etkisi de olsa fiyat I ar genel seviyesinde görülen istikrarsız! ık, 

ortak sorun haline geldi. 

Fiyatlar genel seviyesindeki bu istikrarsız! ığı veya daha 

görünür haliyle enflasyonu giderebilmek için her hükümetin ayrı 

bir iktisat politikaları bileşimi kul !anması bir yana henüz enf

lasyona karşı tam bir başarı elde edilebilmiş bir iktisat politi

kaları bileşimin bulunamadığı da açıkça görülmektedir. 

Bunun nedeni ise, fiyatı ar genel seviyesindeki dalga I anmay 1 

aza indirmek, yani istikrarı sağlamak için seçilecek iktisat pol i

tikal arı bileşimi üzerinde, "Laisser Faire, Caisterpanser" serbest

liği ile aşırı devlet müdahaleciliği arasındaki seçimin etkisinin 

büyüklüğüdür. 

Ayrıca, politikaların uygulayıcısı olan hükümetler de 

ya sorunun tespitindeki gecikmeler; ya sorunun çözümü ile ilgili 

kararların alınmasındaki gecikmeler; ya kararların uygulamaya 
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geçirilmesi esnasındaki gecikmeler; ya da kararların uygulama 

esnasındaki etkilerinin gecikmesi ve bu nedenle belirsizliğin art

ması nedeniyle çeşitli güçlükler içine girerler ( 53). 

Tüm bu sorunlara, hükümetlerin enflasyonu aşağı çekmek 

için göze almaları gereken siyasi ve ekonomik maliyetler yanında, 

her ülke ekonomisine göre yavaş, kronik ve hiper düzeyinde ola

bilecek olan enflasyonun "şiddeti"de katıldığı zaman, enflasyonla 

mücadele için tespit edilen "istikrara dönüş" veya "istikrarı yaka

lama" çabalarının zorl uğt.i açıkça ortaya çıkmaktadır (54). 

Üstelik fiyatlar genel seviyesinin dengede tutulabilmesi 

için gösteri len çabaların, istihdamı da dengeden çıkarmaması gerekir. 

Tüm bu sorunların ışığında, 1960' farın sonundan beri ik

tisatçılar, uygun iktisat politikaları bileşimi konusunda yoğun 

tartışma içine girmiştir. 

istikrar politikalarının önemi, çeşitli iktisadi ekollere 

göre esnek I iği nedeniyle tam istihdam kendiliğinden sağlandığından 

istikrar politikaları ihmal edilmiştir. 

1 şsizl ik sorunun ücret ve fiyatı arın katı I ığından kaynak

landığı, parasal büyüklüklerin ise nötr durumunda olmaları nede

niyle ekonominin üretim ve istihdam gibi reel değişkenlerini etki

lemediği bir sistemde, klasik iktisatçılar ekonomideki istikrarsız

! ığın geçici olmaya mahkum olduğunu da savunmuşlardır. 

Ne varki, 1929 dünya buhranı ile ekonomilerin içine gir

dikleri kaos ve belirsizliğin kısa olmayışı ve ekonomilerin kendi 

kendi terine istikrara gelemeyeceklerin in kesin I ik kazanması ile 

(5.JI ÖZMJCUR, Süleyrran; "istikrar Politikaları 11
, _Avcı ol Basın' Yayın, 

1991, s.1 

(5/J SAMJELSJN, Paul A.; "Economics", McGrawHill, kC., 1992, s.613 
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ile hükümet müdahalelerinin kaçınılmaz hale gelmesi, klasik okulun 

iddialarının terk edildiği ve Keynezyen anlayışın benimsendiği 

yeni bir dönemi başlatmıştır (55). 

Hükümet müdahalesinin önünün açıldığı bu süreç içinde 

ise, para politikası yerine maliye politikası ekonomik istikrarı 

· sağlamak yönünde ön plana çıktı. 

Ekonomide istikrarsız! ığın sebebi olarak efektif talep ye

tersizi iğini öne süren Keynes, efektif talep yetersizi iğ ine ana kay

nak olarak tüketim malı talebi ve özellikle yatırım mallarını tale

bini ifade etmiştir. 

Yatırım malt arına ol an talepteki azalma, bir başka deyişle 

özel kesim yatırımlarında, girişimcilerin geleceğe yönelik bek len

ti lerindeld değişimler nedeniyle, gözlenecek azalmanın çarpan me

kanizmasını ters yönde etkileyerek, ekonomide durgunluğa neden 

olacağı açıktır. 

Ekonomideki özel kesim yatırım ve sonrasında tüke-tim tale

bindeki düşüşün telafisi için ise kamu yatırımı ve tüketiminin 

devreye girmesi kaçınılmazdır. 

Kamunun bu şekildeki bir talep artışı ise maliye politikası 

ile sağlanacaktır. Mal iye politikasının devreye girmesi ile bir I ikte 

ekonomiye devlet müdahalesinin de önü açılmış ve para politikası 

sınırlı ölçülerde kullanılmıştır. 

Keynes 1 in ekonomiye kamu müdahalesini şart koşmasına 

karşılık olarak, monetaristler (paracılar) ve sonrasında Neo-Libe

ral iktisatçılar, ekonomide oluşan istikrarsız! ığın esas nedeni 

( 55) ORHON, Osıran Z.; ''Keynesyen ve Monetarist istikrar Politikaları'', 
Erenler Mıtba.ası, 1985, s.1/ı 



olarak, kamunun ekonomiye müdahalesi sonucunda uygulamaya 

konan yan I ış istikrar politikalarının olumsuz sonuçlarını göster

mektedirler. 

Klasik ve Neo-Klasik ekole paralel ve devamı olarak, eko

nomiye devlet müdahalesinin sakıncaları üzerinde durmuşlardır. 

Bu inanış, mal iye politikasının geri pi anda kalması ve yen iden 

para politikasının ön plana çıkması sonucunu gündeme getirmiştir. 

Keynezyen iktisatçılarla monetaristlerin ekonomin in genel 

dengesine bakış açıklarındaki fark en açık şekliyle kendini toplam 

arz ve efektif talebin şeki I lenmesinde gösteriyor. 

Grafik: 4 

Monetarist Yaklaşım Keynezyen Yaklaşım 

p 

o a. 
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Monetaristler para politikasının etkinliğini savunarak, 

sadece parasal büyüklüklerin efektif talebi belirlemede etkili olduğu 

savunuyorlar. 

Buna karşılık, keynezyenler parasal büyüklükler yanında, 

kamu harcamaları, vergiler ve dış ticaret dengesininde efektif 

talep üzerinde etki I i olduğunu savunuyorlar. Buna bağlı olarak 

efektif talep eğrisi birçok değişken in etkisi altında daha dik bir 

eğri olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşılık monetarist yaklaşım 

içinde efektif talep kendini hiperbol olarak gösteriyor. 

Monetarist yaklaşımda, toplam arz eğrisi fiyat ve ücret

lerin esnekliği dikkate alındığı için düşük mi 11 i gelir seviyesinden 

yüksek milli gelir seviyesine doğru sürekli artan ve neredeyse 

dik bir eğri olarak kendisin gösterirken, keynezyen yaklaşımda 

toplam arz eğrisi düşük mi 11 i gelir seviyesinde yatay eksene para

lel yüksek mi ili gelir seviyesinde ise tamamiy le dik hale gelen 

bir eğri özelliği gösteriyor. 

Monetarist yaklaşım, bir yandan ekonomiye kamu müdaha

lesini reddederken, bir yandan da ekonominin kendi kendine den

geye varabileceğini iddia ettiğinden toplam arz-efektif talep eşit

liği beklenen hedef milli gelir seviyesinde oluşuyor. 

Buna karşı I ık, ekonomide eksik istihdam seviyesinde de 

dengenin kurulabileceğini iddia eden ve ekonomiye kamu müdaha

lesini şart koşan keynezyen yaklaşımda ise toplam arz-efektif talep 

eşiti iği beklenen (hedef) mıl I i gelir dışında bir noktadan oluşmak

tadır (56). 

İktisadi ekoller arasındaki bu mücadele, 1970' 1 i yı I larda 

farklı bir sonucu gündeme getirmiştir. 

156) SAKJEL!:IJN, fJaul A.; "Economics", McGraw Hill lNC, 1992, s.640-646 
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Hemen hemen, şiddet farklılıkları olmakla birlikte, tüm 

dünya ülkelerin in ortak sorunu hal ine gelen enflasyon problemini 

çözebi imek için, hükümetler keynesyen ve monetarist-neol iberal 

(arz yanlısı) yaklaşımları birlikte dikkate alarak para, maliye 

ve direkt kontrol pof it ika! arını dikkate alan bir istikrar pol iti

kası bileşimi arayışı içine girmişlerdir. 

Yakın dönemde, 1970 sonrası şeki ilenen bu arayışlar veya 

daha açık bir ifade ile, enflasyonu aşağı çekerek ekonomide "istik

rarı yen iden yakalamaya" yönelik istikrar politikası arayışları 

1 iteratürde iki isim altında toplanmış gözükmektedir; orta doks 

anti-enflasyonist istikrar politikası ve heterodoks anti-enflasyonist 

istikrar pot itikası. 

1. Ortodoks Anti-Enflasyonist istikrar Politikaları 

Ortodoks anti-enflasyon ist istikrar politikaları, bir diğer 

deyişle, "klasik" anti-enflasyonist istikrar politikaları enflasy-onla 

mücadele yaygın olarak kul I anı lan klasikleşmiş iktisat politikaları 

Kendisine üye olan 145 ülken in ekonomik performanslarını 

yakından izleyen Uluslararası Para Fonu ( IMF) 'nun, özel I ikle kro

nik enflasyon baskısı altındaki gelişmekte olan ülkelere önerdiği 

bir paket mücadele bileş imi ol arak ortaya çıkmaktadır. 

Bu klasik anti-enflasyon ist istikrar pot it ikası paken it in in 

ise 3 ayağı sözkonusudur. Birincisi, parasal büyüklüklere dene

tim, ki bu denetimi Merkez Bankası açıkladığı veya izlediği para 

programı ile_ sağlamaktadır. 

ikinci ayak devalüasyonun yavaşlatı imasıdır. Üçüncü , ayak 

ise kamu bütçesinin küçültülmesi, açığın kapatılmaya çalışılmasıdır. 
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Kronik enflasyonun hak im olduğu ekonomilerde, ortodoks 

an ti-enflasyonist iktisat politikalarının amcı, ödemeler dengesinde 

bir iyileşmeyi ve yurtiçi enflasyon hızında, bir gerilemeyi sağla

maktır (57). 

Bu amaca ulaşılabilmesi için ise, Merkez Bankası 'n ın, 

hazinenin ve ekonomiden sorumlu kuruluşların (bakanlıklar gibi) 

bir koordinasyon altında çalışması gerekmektedir. 

Merkez Bankası parasal büyüklükler üzerindeki denetimini 

açıkladığı para programı ile sağlamaya çalışmaktadır. Merkez 

Bankası, bir yandan bilançosunun büyüklüğünü ve dolayı_sıyle 

ekonomideki parasal büyüklükleri küçültmeye çalışırken, uluslararası 

rezervleri de arttırıcı bir politika izlemektedir. 

Merkez Bankası yerel para üzerindeki politikası pekiştir

mek için, ayrıca yavaş bir deva I üasyon pot it ikası da izlemektedir. 

Bu yavaş devalüasyon politikasının amacı, yerel paraya istikrar 

sağlamak ve ödemeler bilançosu olumlu etki yapacak şekilde dövize 

aşırı talebi (büyük ölçüde spekülatif talebi) engellemektir. 

Bu araçlarla beraber, uzun vadeli tasarruf araçlarının 

faiz hadleri yüksek tutularak cazip hale getirilen yerel paranın 

uzun vadeli tasarruf araçlarına yönelerek piyasadan çekilmesine 

de çal ışı !maktadır. 

Yerel para ile yabancı paraf ar arasındaki bu denge oluş

turulmaya çal ışı I ırken, hazine ve ekonomiden sorumlu diğer kurum

lar kamu dengesini sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek

tedirler. 

(57) ESEN, Oğuz; "Yüksek Enflasyon ve Heterodoks lstikrar Programları 11 

· İ.F.M.C. lktisa.t Dergisi, Aralık 1989, s.18 
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Kamu borçlanma gereği nedeniyle yapılacak iç borçlanma 

için Merkez Bankası para programına uygun bir takvimin oluştu

rulması, kamu gelirlerini arttırmaya yönelik önlemler (yeni vergi

ler, mevcut vergilerin denetim ve kanun değişikliği ile kapsamı 

büyütülerek gelirlerinin arttırı iması ve vergi dışı normal gelirlerle, 

özel gelir ve fonların arttırı iması) ve kamu harcamalarını kısıcı 

tasarruf önlemleri kamu dengesini sağlamak için alınması gereken 

kararları oluşturmaktadır. 

Ücret kontrolürücleöngören ortodoks politikalar 1970'li yıl

larda "şok" önlemler yerine "tedrici" önlemleri tercih eden hükü

metlerce uygulama olanağı bulmuştur. 

Daha önce değinildiği üzere J ortodoks politikaların uygu

lanmasında Uluslararası Para Fonu ( 1 MF) 'nunda etki I i olduğu yad

sınamaz. Ancak, Uluslararası Para Fonu'nun zorlaması ile gündeme 

gelen bu politikalar toplumun özellikleri ve ekonomik yapı fark

lı! ıklarını büyük ölçüde gözardı ettiğinden, birçok ülkede derin 

ekonomik ve sosyal çalkantı (ara yol açarak başarısız olmuştur. 

Çünkü, klasik bir anti-enflasyonist iktisat politikası ola

rak ortodoks istikrar politikası, öncelikle toplumda bel iri i bir 

konsensüs içinde çeşitli çıkar gruplarının enflasyona karşı ortak 

mücadele etmelerini sağlayacak şekilde bir araya gelmeleri konu

sunda başarısız olmuştur. 

Bu duruma partilerin demokratik mücadele içinde .iktidara 

gelebilmek için vermek zorunda kaldıkları çeşitli ödünler ve vaat

ler (tarım destekleme alımı, KİT'lere eleman alınması gibi) ekle

nince, kamu kesiminde bir disiplini hedeflemek zor olmaktadır. 

Ayrıca, enflasyonun yüzde 10 ile yüzde 100 arasında kal

dığı bir kronik enflasyon ortamında, ülke halkının büyük bir 
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enflasyona göre gelirini ve tasarruflarını korumak için çeşitli 

yöntemler bulabildiğinden, "enflasyonla beraber yaşamaya alışma" 

gibi sakınca! ı bir durum oluşacaktır. 

"Enflasyonla beraber yaşamaya alışma" yanında, çeşit I i 

nedenlerle, üretimden nihai tüketime uzanan· pazarlama zinciri 

içinde (üretici, toptancı, perakendeci gibi) kimi çıkar grupları 

ise enflasyonun varlığını tercih edecek düzeyde bir "enflasyon 

lobisi"ni oluşturacaktır. 

Toplumdaki birçok çıkar grubunun enflasyona bakışı böyle 

iken, hükümetlere enflasyonla mücadelede kararlı olması gerektiği 

konusunda demokratik baskı cılız kalacaktır. Bu durum, hükümet

lerin kamu disiplinini sağlamak için kamu giderlerini azaltma 

(tasarruf genelgeleri yayınlamak, zarar eden ve kamu açığının 

büyümesine yol açan KIT'lerin özelleştirilmesi, tarım destekleme 

alımlarının sınırlandırılması gibi) yönünde yapacakları faaliyet

lerde hızlı ve istikrarı ı olmalarını engelleyecektir. 

Hükümetlerce, kamu kesimi borçlanma gereğinin azaltı iması 

yönündeki çabaların yavaş ve isteksiz olarak gösterilmesi ise iç 

ve dış borçlanmayı hızlandıracak, hazinenin iç ve dış borçlanma

daki artışa paralel ol arak disipl insi.z bir yabancı kaynak ku il anı

mına yönelmesi ise, finans piyasalarının sarsacaktır. 

Bu sarsılma kenidini iki şekilde gösterecektir. Birincisi, 

Merkez Bankası' nın parasal büyüklükleri kontrol etmek için ilan 

ettiği para programı büyük ölçüde hedeflerinden şaşarak anlamını 

yitirecek, ikincisi hazinenin iç borçlanma ihtiyacı nedeniyle kamu 

iç borçlanma kağıtlarını en cazip tasarruf araçları hal ine getirmesi 

ile, özel sektör, yatı rırrılarmı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu 
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fonları bulamaz hale gelecektir. Hem kamu, hem de özel kesimde 

yatırımların yavaşlaması ise ekonomiye durgunluk ve işsizlik artışı 

olarak yansıyacaktır. 

Böyle bir durum içinde, işçi sendikaları geçmişteki enflas

yon rakamlarını dikkate al arak, gelecekteki gel iri erini ayarı amak 

arzusu içinde olacakları için, piyasada yükselen faiz oranları 

ile birlikte yüksek enflasyon oranı sürekli olarak kontrollerle 

geleceğe taşınacaktır. 

Buraya kadar sıralanan olası gelişmeler, ortodoks anti 

enflasyonist istikrar politikalarının uygulandığı ülkelerde · sıkça 

görülmektedir. Buna paralel olarak, para ve mal iye pof itikaf arını 

içeren bu ortodoks iktisat politikaları bileşimi kronik enflasyonla 

mücadele konusunda ciddi bir çalışma şevkini uyandıramadığı için, 

derin ekonomik ve sosyal bunalımlara yol açmaktadır. Ortodoks 

politikalar bu yönü ile kronik enflasyonun, yüzde 100'ü geçerek, 

hiperenflasyon haline gelmesi tehlikesini de taşımaktadır. 

2. Heterodoks Anti-Enflasyonist istikrar Politikaları 

Heterodoks anti-enflasyonist iktisat politikaları, "klasik-dışı" 

politikalar olarakta adlandırılabilir. 

Heterodoks pol iti kal ar, ortodoks pof itikal arın başarısızı ığı 

sonucunda enflasyonun kronik olmaktan çıkaracak hiperenflasyon 

halini alması ile gündeme gelmiş ve şimdiye kadar hiperenflasyon 

kıskacına girmiş olan Arjantin, Brezilya, Bolivya, Nikaragua, 

Meksika ve İsrail gibi ülkelerde başarıyla uygulanmıştır. 

Heterodoks anti-enflasyonist iktisat politikalarının başarı

sı.oda iki faktör rol oynamaktadır. Birincisi, enflasyonun yüzde 
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500' ter, 1000' ter hatta 10 binler seviyesine geldiği bfr ortamda, 

toplumun yüzde 90' ı için gelirlerini ve tasarruflarını enflasyondan 

koruma ihtimalinin kalmaması ve bu nedenle toplumun neredeyse 

hepsinin enflasyonun indirilmesi için bir konsensüs içinde bir 

araya gelmesi. 

ikincisi ise, bu kadar yüksek enflasyon karşısında alınan 

ağır anti-enflasyonist kararların hükümetler tarafından en radikal 

şeki ide, uygulanmasına çıkar gruplarının ses çıkaramaması. 

1980' 1 i yı il arın ortasından _ itibaren çeşitli ülkelerde uygu

lanan bu heterodoks politikalar, farklı ekonomik ve toplumsal 

yapılarına rağmen, ilgi I i üt kel erde oluşumları ve etkileri açısın

dan benzeri iki er taşımaktadır. 

Özellikle, yukarıda daha evvel adları veri imiş olan rta 

ve Güney Amerika Ülkeleri ile lsrail'in hiperenflasyon problemi 

içine di;işmelerindeki nedenlerde benzeri ik göstermektedir. Üstelik, 

bu nedenler arasında uluslararası örgütler ve uluslararası banka

cılık piyasasından alınan kredilerin doğru alanlarda kullanılama

ması ve geri ödenmesindeki sorunlar en önemli ortak sorun olurak 

ön plana çıkmaktadır. 

Dış borçlarla ilgili bu ödeme krizine, ekonomiyi daraltıcı 

para ve maliye politikaları bileşimi .de katılmış ve bu durum, 

büyüme hızını yavaşlatıp durgunluğa neden olması yanında, işsiz

lik ve enflasyonu hızla tırmandırmıştır. 

Ekonomik sistem içinde gitgide ağırlaşan bu sorunların 

ortodoks yani klasik istikrar politikaları ile halledilemeyeceği 

görüşü, ilgili ülkelerde 

uygulamaya yöneltmiştir. 

sorunlu siyasi yönetici teri şok tedbir ter 

Şok tedbirleri almaya yönelik iktisat 
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politikaları bileşimi ile "heterodoks" istikrar politikaları olarak 

adlandırılmıştır (58). 

"Ortodoks" istikrar politikalarının ekonomik faaliyetlerde 

ve istihdam düzeyinde gerilemeye yol açmasına karşılık olarak, 

heterodoks politikalar ekonominin reel değişkenlerinde bir gerileme 

olmadan enflasyonu kısa bir sürede ve kesin olarak aşağı çekmeyi 

hedeflemektedir. 

"Heterodoks" politikaların enflasyonu aşağı çekmek için 

kesinkes kararlı hareket etmesi zorunluluğu da, direkt olarak 

"ortodoks" politikaların başarısızı ığı nedeniyle "enflasyonun· aşa

ğıya inmeyeceği" şeklinde toplumda oluşan kanının kemikleşmesin

den kaynak I anmaktadır. 

Öncelikle, bu kemikleşmiş kanının kırı iması gerekmektedir. 

Bunun şartı ise enflasyonu aşağı çekmek konusunda "inandırıcı" 

olmaktır. 

Kul lanı lan araçlar açısından "Heterodoks" istikrar pol iti

kaları ana parçada birleşmektedir. Fiyat ve ücretlerin dondurul

ması; sabit döviz kurunun seçilmesi; kamu açıklarının kapatılma-

sına yönelik kamu disiplini ve tamamlayıcı olarak parasal reform (59): 

a) Fiyat ve ücretlerin Dondurulması 

Fiyat ve ücretlerin dondurulması, esasen geçmişteki 

enflasyonu geleceğe taşımayı önlemek için alınan bir önlemdir. 

Kronik ve hiperenflasyon baskısı altında olan ekonomilerde fiyat 

(5&) ESEN, Oğuz; ''Heterocloks istikrar Programları: Teori ve lfygularra ", 
ODTU Gelişme Dergisi, Sa.yı :J-4, 1989, s.JJ-34 

(59) a.g.e., s.34-35 
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hareketlerini geleceğe yönelik olarak tahmin etmek zorlaşmakta 

ve ekonomik istikrarsız ileriyi tamamiyle belirsizleştirmektedir. 

Bu durumda, geleceğe yönelik fiyat hareketleri, daha doğru 

bir deyişle enflasyon bugün ve geçmişteki seviyesi gözönüne alına

rak tahmin edilebilmektedir. 

Böylece, ekonomide gerçekleştirilen kontratlarda (toplu 

iş sözleşmeleri; kredi anlaşmaları gibi) geçmiş enflasyon dikkate 

alınmakta ve geleceğe taşınmaktadır. 

Enflasyonu geleceğe taşımak için hetorodoks politikalarının 

bir numaralı aracı kontratların ve fiyatların dondurulmasıdır. 

Elbette, fiyatların dondurulması ile bir süre mal ve hizmet 

arzında görülecek sıkıntılar karşılaştırıldığında heterodoks politi

kalar daha az maliyetle ön plana çıkmaktadır. 

Fiyat ve ücretlerin dondurulması ancak halkın desteği 

ile başarılı olabilecektir. Öyleki, fiyatların dondurulması ile bir

likte, ilan edilen fiyatlarla piyasa fiyatları arasındaki farkın 

denetlenmesi konusunda az sayıda çalışan kamu denetim elemanının 

başarılı olmasında Brezilya ve İsrail'de halkın kesin tavrı ve 

yardım edici rolü etki I i olmuştur. 

Ayrıca, hiperenflasyon nedeniyle hissettikleri ekonomik 

kaostan kurtulamayacaklarını anlayan toplumun büyük kesimi,"kro

nik enflasyona göre daha ciddi bir konsensüs içinde" enflasyonun 

aşağı çekilmesi için fedakarlıkta bulunmaya hazırdırlar. Bu neden

le, ücretlerin dondurulması geniş bir kabul görebilmektedir. 

Ayrıca, toplu iş sözleşmelerinin 6 ay ve 1 yıllık yapılma

ları suretiyle, enflasyonun geleceğe taşınması da önlenebilmektedir. 
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Heterodoks politikaların bir aracı olarak, "fiyat ve ücret

lerin dondurulması"nın hiperenflasyon ortamında, kronik enflasyona 

göre daha başarılı olmasının bir diğer nedeni ise, kronik enflas

yon seviyesinde fiyatlardaki değişimin önemi i bir gecikme ile üc

retlere yansıması, buna karşı I ık hiperenflasyonda, bir senkroni

zasyon içinde, anında yansımasıdır (60). 

Heterodoks politikaların bir aracı olarak kontratlartn don-

durulması sözkonusu olduğunda, 

yenileyerek avantaj elde etmiş 

eğer kısa bir süre önce kontrat 

kesimlerle, eski kontrata sahip 

kesimler arasında bir dengesizlik oluşursa, bu durumda enflasyona 

karşı mücadelede konsensüs ihtimali zay ıfl ayabi I ir. Bu nedenle, 

kontratlar dondurulurken olabilir dengesizliklerinde, başarılı olun

ması için, ihmal edilmemesi gerekir. 

b) Sabit Döviz Kurunun Seçilmesi 

Kronik ve hiperenflasyonun hakim olduğu ekonomilerde 

yerel paradan dövize kaçış önemli bir. sorundur. Üstelik, yerel 

paranın aşırı değer kaybı, mal ve hizmetlerin yabancı para cin

sinden fiyatl andırı iması gibi sakıncalı durumlarda ortaya çıkabi 1-

mektedir. O halde, böyle bir ortamda döviz kuruna istikrar sağla

mak önem arzetmektedir. 

Sabit döviz kuru ile mal ve hizmetlerin yabancı paralar 

cinsinden fiyatlandırılmasının engellenmesi ve yerel paranın istik

rarının sağlanmaya çalışılması, psikolojik anlamda enflasyonist 

bekleyişlerin kurulması yönünde önemi i rol oynayacaktır. Ancak, 

sabit döviz kuru politikasının diğer pol itikal arla organize şeki I de 

(60) a.g.e., s.36-37 
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uygulanmaması halinde şiddetli devalüasyonla birlikte, ağır bir 

mali kriz kritik sonuç doğurabi I ir. 

c) Kamu Açıklarının Kapatılmasına Yönelik Kamu 

Disiplini ve Tamamlayıcı Olarak Parasal Reform 

Kronik ve özel I ikle hiperenfl as yon etkisindeki ekonomi

lerde, bütçe açığının enflasyona yol açması bir yana; bir süre 

sonra enflasyonun da bütçe açığına yol açtığı bir kısır döngü 

ortaya çıkabilmektedir. 

Enflasyon nedeni ile piyasa faiz hadlerinin yükselmesi, 

kamu iç borçlanma faizlerini arttıracağından bütçe açığı enflasyon 

nedeniyle büyüyecektir ( 61). 

Ayrıca, gelire dayalı vergiler veya tüketime dayalı vergi

lerin toplam vergi gel ir-lerinde daha ağırı ı ki ı olmasına paralel 

olarak bütçe gelirleri üzerindeki etkisi çok şiddeti i veya daha 

az şiddetli olacaktır. 

Bütçe açığının artışı diğer kamu kesimi grupları ile bir

likte kamu kesimi borçlanma gereğini arttıracaktır. Bu nedenle, 

iç ve dış borç faiz ödemeleri ve KIT' lere yapı lan transferler gibi 

kalemleri içeren transfer harcamalarının azaltılması için, borçlan

manın düşük faizle uzun vadeye yayılması ve açıkları büyük olan 

KIT' lere tansferi önlemek için kamu iktisadi teşebbüslerinin hızla 

özelleştirilmesi gerekmektedir. Kamu personel ine yapı lan ödemeler 

ise diğer çalışan gruplara paralel olarak durdurulmuştur. 

Bu arada, radikal bir vergi reformu hazırlanarak, vergi 

alanındaki istisnaların kaldırılması, vergiye tabii olan kesimin 

genişleti Imesi ile reel vergi gelirleri arttır, I acakt ır. 

{61J a.g.e., s.38-39-40 
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Ancak, bu noktada heterodoks ·politikaları, ortodoks politi

kalardan ayıran en önemli unsur, kamu kesimi borçlanma gereğini 

azaltmak için kamu giderlerinin uzatılması ortodoks politikalarda 

ön plana çıkarken, reel kamu gelirlerinin arttırılması hedefinin 

ise heterodoks pol İtikal ar I a ön pi ana çıkmasıdır. 

Çünkü, ortodoks politikalar bir ülke ekonomisinde mevcut 

bulunan efektif talebin önemi i bir parçası olan kamu giderlerini 

kısarak enflasyonla mücadelede ekonomiyi ciddi bir durgunluğa 

sokarken, heterodoks politikaların, kamu gelirlerinin efektif talep 

üzerindeki çoğaltan etkisinin küçük olması nedeniyle, reel kamu 

gelirlerini arttırması ile ekonomik faaliyetleri durgunluğa sokma

maktır. 

Kamu kesimi borçlanma gereğini arttıran kamu iktisadi 

teşebbüslerinin hızla özelleştirilmesi ise heterodoks politikaların 

radikal bir kararıdır. KIT' lerin özelleştirilmesi hiperenflasyon 

aşamasında, kronik enflasyon seviyesindekine oranla toplumdan 

daha az reaksiyon görmektedir. 

Kamu kesimi borçlanma gereğini azaltabilmek için radikal 

mal iye politikası uygu I an ırken, para politikası olarak destekleyici 

bir parasal reform kaçınılmazdır. 

Heterodoks anti-efn I as yon iktisat politikaları içinde para

sal refodrm denilince anlaşılması gereken unsur ise o ülke ekono

misi için yeni bir para birimidir. 

Çünkü, fiyat ve ücretler yani faktör fiyatları ile mi ili 

geliri oluşturan üretim faktörleri gelirleri dondurulduğunda, don

durma işleminden hemen önce kontrat yenilemiş kesimler avantaj 

elde edecektir. Ancak, heterodoks politikaların başarısını gölgeleye.

bilecek böyle bir avantaj farkını bertaraf etmek için yeni bir para 



103 

birimi ve oluşturulacak bir barem ile eski ve yeni dondurulmuş 

kontratların eşit hale getirilmesi sağlanabilecek ve toplumsal kon

sensüs tehlikeye düşürülmeyecektir. 

Ortodoks anti-enflasyonist iktisat politikalarının başarısız

ı ığı karşısında, gündeme gelen heterodoks pof itikal ar daha çok 

hiperenflasyon baskısı altında bulunan ülkelerde gündeme gelmiş, 

ancak kronik enflasyona sahip üfkelerde uygulama alanı bulama

mıştır. 

Heterodoks politikaların bir diğer özel I iği, şok tedbirlerle 

ekonomide radikal önlemleri aldırdıktan sonra, enflasyonla müca

deleye devam edebilmek için ortodoks politikaları devreye sokmasıdır. 

Öyleyse, ortodoks politikalarla da enflasyonla mücadele 

mümkün gözükmektedir. Ancak, bunun için radikal yapısal düzenle

meler gerekmekte, bu radikal kararlar ise kronik enflasyon orta

mında hükümetlerce gündeme getirilmemektedir. Bu durum, kronik 

enflasyonla mücadele veren ülkelerde, enflasyonu düzgünleyebi imek 

için, öncelikle toplumun hükümeti harekete geçirmek için ayaklan

dırmak üzere kronik enflasyondan hiperenflasyona geçmeyi şart 

göstermektedir ki, bu sonuç hay I i düşündürücüdür. 
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Başarısız istikrar 
girişimleri 

Enflasyon 

Para reforıru 
OOviz kuru 

Kaııbiyo kontrolu 
Bütçe 

Fiyat-ücret 
kontrolları 

Dış borç ( program 
yardımı olarak) 
Reel faiz haddi 

Reel ücretler 

Sübvansiyonlar 

Şu andaki durun 

Tablo: 4 

Heterodoks istikrar Politikaları Uygulamaları 

Arjantin 
Haziran 1985 

Pek çok 

İlk 3 ayda 28.4'ten 
% 3,8'e, 6 ayda 
% 2,5'e düştü. 

Yapıldı 

Sabit 
Var 
Açık ilk 3 ayda% 7.8' 
den % 2. 1 'e, 1 yılda 
% 1. 1 'e düştü, 
Var 

IMF, stand-by 
Baker planı 
İlk 3 ayda çok 
yüksek, 1986' da düşnE 
eğilimi gösteriyor. 
Başlangıçta hızla 

düştU, daha sonra 
göreli bir artış 
oldu 

Brezilya 
~at 1986 

Var 

İlk 6 ayda % 101' 
den% 0.8'e düştü. 

Yapıldı 

Sabit 
·var 
Bütçe hedeflerine 
ulaşılamadı, 

Var 

Yuksek 

Bolivya 
~tos 1985 

Pek çok 

İlk 3 ay içinde% 63' 
den % 6. 1 'e, bir yıl 
içinde 1.6'ya düştü. 

Yapılmadı 

Sabit 
Var 
Açık 1 yıl içinde 
% 9.l'den % 2.9'a 
düştü. 

Fiyatlar serbest, 
sınırlı ücret 
artışları 

IMF, stand-by 

Prograım.n bir amacıda Hı.zla düştü 

reel ücretleri di.lşilr-
naıekti. 

Hatım heııen tün 
sübvansiyonlar kal
dırıldı, 

Şubat 1987'de "Austra- 1989'de Cruzado pla- Enflasyon yeniden 
lito" olarak bilinen yeni nına benzer yeni bir hızlandı • 
. yeni bir 'lstıkrar paketi plan ilan edildi. 
açıldı. 

İsrail 

Temruz 1985 

Var 

İlk 3 ay içinde 
% 11.5'den % 2.l'e, 
6 ay içinde% 0.6' 
ya düştü. 
Yapılmadı 

Sabit 
Var 
İlk 3 ay içinde 
% 5, 9 ay içinde 
% 31e düştü. 
Var 

Büyük miktarda ABD 
program yardımı 
Çok yüksek 

Hı.zla düştü, daha 

sonra arttı. 

Ulaşım ve gıdaya ve
rilen sübvansiyonlar 
kaldırıldı, 

Program başarılı 
oldu, 

Meksika 
Aralık 1987 

Var 

İlk 3 ayda % 15'den 
% ~- 1 'e düştü, 

Yapılmadı 

Sabit 
Var 

Var 

IMF, stand-by 

Giderek yükseliyor 

Halen sürüyor 

• -./fayrak: (.ğı.ız E.sm; Heteroicks lstikrar?rrgrari.arı; Teori ve l}ıgıılana, (JJJ{/GeJişreDergisi, Cilt 16, Sı.yı:3-4, ım, s.61 
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D. TÜRKIVE'DE ENFLASYON VE ANTI-ENFLASYONiST 

iKTiSAT POLITIKASI 

Fiyatlar genel seviyesindeki yükselişler, Türkiye'de yoğun 

olarak 1970 sonrası gündemden inmemiştir. 

İkinci Dünya Savaşı 'nın olağan dışı koşulları içinde olu

şan fiyat artışları dışında, Cumhuriyet'in ilk yıllarından 1970'e 

kadar enflasyonun yüzde 15' leri geçmediği gözlemlenmektedir. 

Günümüzde enflasyon rakamının Türkiye'de yüzde 50-70 

sınırları arasında yüksel ip oluştuğu dikkate alındığında, 1970' lere 

kadar Türkiye'de görülen enflasyon rakamları kabul edilebilir 

rakamlar, hatta OECD ortalaması içinde yeralan ideal rakamlar 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ancak, hiç kuşkusuz 1970'e kadar olan dönemde, şimdiki 

enflasyon rakamları ile karşılaştırıldığında, ·bugün "hedef enflasyon" oran

ları olarak kabul edilebilecek bu rakamlar, Türk toplumunda yine 

de "hayat pahalılığından" şikayet edilmesine neden olmuştur. 
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Tablo: 5 

Yıllar itibariyle Tüketici Fiyatları 

Endeksindeki ı Değişim Enflasyon 

1939 2.00 1963 7.93 1987 38.85 

1940 9.57 1964 1.23 1988 73.5 

1941 19.57 1965 5.83 1989 64.3 

1942 67.97 1966 5.65 1990 60.4 

1943 44. 13 1967 8.30 1991 71. 1 

1944 2.73 1968 3.73 1992 66.0 

1945 3.57 1969 7.78 1993* 59.8 

1946 -0.97 1970 8. 13 

1947 -1.53 1971 16.50 

1948 2.40 1972 13.68 

1949 8. 13 1973 15.96 

1950 -4.37 1974 18.63 

1951 o. 17 1975 19.77 

1952 5.07 1976 16.39 

1953 3.77 1977 27.95 

1954 9.48 1978 47.21 

1955 12.48 1979 56.81 

1956 9.93 1980 115.60 

1957 11.88 1981 33.91 

1958 15.80 1982 21.91 

1959 24.38 1983 31.39 

1960 5.20 1984 48.40 

1961 1 .55 1985 44.95 

1962 3.38 1986 34.62 

Kaynak: DiE istatistik Göstergeler, 1923-1991. 

* Ocak itibariyle. 
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Tablo 5' den de rahat I ık la görülebileceği gibi "düşük enf

lasyon" tanımına girebilecek seviyelerde, 1970'e kadar Türkiye'de 

enflasyon rakamının genelde yüzde 10 altında ve çoğunlukla yüzde 

15' in altında k~ldığı görülmektedir. 

Buna bağlı olarak, petrol krizin in tüm dünyada yarattığı 

olumsuz etkilere paralel olarak, dışsal eksi ekonomik faktörler 

ve içsel eksi ekonomik faktörlerin etkisi ile Türkiye bir enflasyon 

kaosuna girmiş ve günümüze kadar 1970 yılı seviyesini yak al aya

mamıştır. 

1970 yılındaki yüzde 8.13'1ük enflasyon seviyesi, Türki

ye'n in 1990' farda ulaşmaya çalıştığı, OECD ortalamasını tutturabi 1-

mesi için yakalaması gerekli olan bir rakam. 

Tezin çerçevesi içinde, enflasyon I a mücadelede yakın dönem 

iktisat politikalarının ele alınmasının başlıca nedenlerinden birisi 

de, 1970'den sonra dünyada ve Türkiye'de enflasyonun şiddetini 

aniden arttırmasıdır. 

1970 öncesi, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de fiyat 

hareketleri çeşitli hoşnutsuzluklar yaratmış olmakla beraber, 1970 

sonrasındaki şiddetlenme ile birlikte enflasyon toplumda ·huzursuz

luğun ve çalkantı farın önemi i etken terinden birisi hal ine gelmiş 

ve Türkiye'nin gündeminde ilk sıralara yerleşmiştir. 

Bu durumda, Türkiye'de enflasyonu gündemin ilk konuları 

arasına yerleştiren nedenleri incelemek yararı ı olacaktır. 
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1. Türkiye'de Enflasyonun Nedenleri 

a) iktisadi Büyüme ile Enflasyon Arasındaki 11 işki 

Yakın dönemde, ancak özel I ikle 1983 sonrası, enflasyonun 

hızlanmasına paralel olarak, "Türkiye iktisadi açıdan hızla büyü

mekte, bu durum. ise enflasyona yol açmaktadır" şeklinde bir hipo

tez kamuoyunun bilgisine sunulur olmuştur. 

Daha farklı bir şekilde söylenmek istenirse, Türkiye'nin 

büyümesi ve kalkınması için enflasyona katlanılması gerektiği 

savunulur hale gelmiştir. 

Oysa, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Türkiye'nin 

iktisadi açıdan büyümesi periyodlar halinde ele alındığında, Tür

kiye'nin 1984-1990 arasındaki süreçte gerçekleştirdiği ortalama 

büyüme çok üstünde büyüme hızlarının yakal ınmış olduğu görül

mektedir. 



Dönem 

1923-1938 

1939-1949 

1950-1959 

1960-1961 

1962-1964 

1965-1970 

1971-1974 

1975-1977 

1978-1979 

1980-1983 

1984-1990 

1990-1992 
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Tablo: 6 

Dönemler itibariyle GSMH Ortalama Büyümesi (%) 

Ortalama Oran {%) 

7.4 

O. 1 

6.9 

2.5 

6.5 

6.1 

7.6 

6.4 

1. 1 

2.5 

5.5 

4.9 

Kaynak: D!E, istatistik Göstergeler (1923-1991) s./ı.1/.ı--415. 

Tablo 6'dan da görüleceği üzere GSMH artışlarının ortalama 

yüzde 7'yi aştığı dönemlerde enflasyon tablo S'den de görüleceği 

üzere bugünkü seviyesiyle mukayese kabul edilemeyecek derecede 

düşük seviyelerdedir. 

O halde, iktisadi büyümedeki artışların en yüksek olduğu 

Atatürk döneminde enflasyon sözkonusu bile değilken, 1980'de yük

sek büyüme hızı ile biri ikte yüksek enflasyon seviyesini an I ayab i i

mek için GSMH yüzde artışına değil, GSMH'ya katkıları gözönüne 

almak gerekir. 
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Y = C + 1 + G + (X-M) ise, o halde milli gelire tüketim, 

yatırım ve dış açığının katkılarını incelemek konuya açıklık geti

recektir. 

Tablo: 7 

GSMH Büyümesine Katkılar 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Tüket im 4.7 1 • 1 8.0 4.7 2.0 3.0 8.4 1.5 7.4 

Yatırım 0.5 3.3 3.3 1.5 -1.6 -0.6 7.3 -4. 1 0.2 

1993"" 

3.3 

1.9 

Dış Açık 0.7 0,7 -3.2 1.3 3.2 -0.6 -6.5 2.8 -2.2 -0.2 

GSM-i 
Büyümesi 5.9 5. 1 8. 1 7.5 3.6 1.9 9.2 0.3 5.4 

Kaynak: DPI', Genel Ekonomik Hedefler 1993, s.2 

. * P: Program Hedefi • 

Görül düğü 1984 ile 1993 arasındaki dönemde Türkiye ekono

misin in iktisadi büyümesinde en büyük katkıyı tüketim gerçek leş

tirmektedir. Demek ki, tüketim harcama! arının ekonomi içindeki 

payı yatırım harcamalarından büyüktür. 

Oysa, enflasyon la mücadele edi I irken enflasyonun temel 

nedenlerinden birisi olan efektif talep-toplam arz dengesizliğini 

toplam arz lehine düzeltmek en istikrarı ı yol ol arak gözükmektedir. 

Toplam arzın arttırılması için ise arızi önlemlerin alınması 

yanında, yatırımların arttırılması şarttır. Çünkü, kurulu kapaşite 

içinde - verimi i I iği arttırma gibi çözümlerle üretim artışı bir yere 

kadar gerçekleşecektir. Bu nedenle yenileme yatırımları ve kurulu 

kapasiteye ek olacak yeni yatırımlar toplam arzı arttırabilmek 

iç-in şart gözükmektedir. 

5.0 
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Oysa, Türk iye 'n in büyüme hızını artt ırab i imek için tüket im 

pompalanmaktadır. Bu durum, efektif talep-toplam arz eşitsiz! iğini 

kemitleştirecektir. Bu da, enflasyon la mücadelede önemi i bir deza

vantaj an I amına gelmektedir. 

O halde, kamu ve özel tüketim harcamalarını kısıp, tasar

rufu teşvik edip, yatırımların GSMH I ya katkısını arttırarak enfl as

yon I a mücadeleye karar kılmak Hükümetlerin birincil politikası 

olarak ön plana çıkmaktadır. 

b) Ekonomide Yatırrm-Tasarruf Dengesi 

Ekonominin genel dengesi içinde yatırım-tasarruf eşitliği 

önem arzetmektedir • . Ancak, Türkiye'de toplam yatırımlar ile toplam 

yurtiçi tasarruflar arasındaki dengesizlik giderek açı !maktadır. 

Toplam 

Toplam 

Tablo: ·a 

Ekonomide Yatırım-Tasarruf Dengesi 

(1988 Fiyatları ile, Milyar TL) 

1990 1991 1992 

Yatırımlar 31.230 26.551 26.727 

Yurt içi Tasarruf I ar 26. 192 24.682 22.389 

Yatırım-Tasarruf Dengesi -5.038 -1.869 -4.338 

Yurt içi Tasarruf! ar /GSMH 23.4 22.0 18.9 

Kaynak: · DPI', 1993 Yılı Programı, s .1 'i, 1992 Programı s.26 
~k P : Program Hedefi. 

1993* 

28.990 

24.427 

-4.563 

19.7 

Tablo 8'den de görüldüğü gibi tasarrufların GSMH' ya 

oranında da bir düşme görülmektedir. Tasarruflarla yatırımlar 

arasındaki dengesiz! ikte yabancı kaynak la kapatılacaktır. 
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Bu durumda, yatırımların özkaynaJdar yerine yabancı kay

naklarla karşılanması, ekonomiye ağır külfetler getirtecektir. Bu 

nedenle, tasarrufların arttırılması en sağlıklı çözüm olarak gözük

mektedir. 1980' de toplam yurt içi tasarrufların GSMH' ya oranının 

% 16 seviyelerinde iken 1990'da yüzde 23'e çıkmış olması, tasar

rufların azalma trendine girdiği bu dönemde yeniden arttırılabile

ceği ihtimalini göstermektedir. 

Bu nedenle, enflasyonla mücadelede toplam yurtiçi tasar

rufları.n artt ırı imasına yönelik politikalarda hükümet lerce dikkate 

alınması zorunlu olan politikalardır. 

c) Kamu Kesimi Dengesi 

Esasen, bir önceki konu da dikkate alınırsa, Türkiye'de 

yatırım-tasarruf dengesizliği kamu kesiminden . kaynaklanmaktadır. 

Kamu kesiminde harcamalar ile gelirler arasındaki fark 

enflasyonun başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. Çünkü, 

harcamalar ve gelirler arasındaki açık, ya da kamu kesiminin 

finansman açığı ya da kamu · kesimi borçlanma gereği Merkez Ban

kası emisyonu, iç borç ve dış borç ile karşılanmaya çalışılmaktadır. 

Oysa, her üç finansman yolu da çeşitli şekillerde enflas

yona sebebiyet vermektedir. Merkez Bankası' n ın ya para basarak 

ya da mevcut kaynaklarından hazineye sağladığı kısa vadeli avan 

kullc:ı.nımı, yc:ı. da hazinece gerçekleştirilen iç borçlanma ekonomide 

önemli sıkıntılar yaratmaktadır. 

Para basımı ile finansman açığının karşılanması, emisyonu 

kontrolden çıkarmakta, kamu açıklarının karşılanması için emisyon 

yerine tercih edilen iç borçlanma ise "crowding-out" etkisi yarat

maktadır. 
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Özel kesimde biriken tasarrufları kamu açıklarını kapata

bilmek için kullanan hükümetler, bir anlamda bu kaynakları kul

lanarak yatırım gerçekleştirmek arzusunda olan özel kesim müte

ebbislerinin. de önünü kesmektedir. 

Ayrıca, iç borçlanmanın cazip hale gelmesi için kamunun 

verdiği yüksek faizler bankacı I ık kesiminde mevduat ve sonra

sında kredi faizlerinin yükselmesine yol açtığından, özel kesim 

ikinci bir noktadan daha yatırım yapamama darbesi yemektedir. 

Türkiye'de kamu kesimini oluşturan 6 grubun; yani, Kon

sol ide Bütçe· 1 dareleri (Genel ve Katma Bütçeli l dareler), Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri, Mahal I i idareler ( 11 ve İ içe Belediyeleri), 

Fonlar, Sosyal Güvenlik Kuruluşları ve ~öner 'ermayelerin her 

geçen gün artan harcama-gelir dengesiz! iği borçlanma gereğini 

arttırdıkça enflasyon la mücadele hayal hale gelmektedir. 

O halde, hükümetlerin enflasyonla mücadelede seçecekleri 

politikalar kamu kesimi borçlanma gereğini azaltıcı ve nihayet 

sıfırlayıcı yönde olmalıdır. 
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Tablo: 9 

Türkiye'de Kamu Açıklarının Finansmanı 

Merkez Bankası iç Dış 

Enflasyon Kısa Vadeli Avansı Bor5:lanma Bor5:lanma 

1977-1979 55.8 50.0 30. 1 

1981 33.9 20.0 17.2 

1983 31.4 9.8 69.2 

1985 44.9 22.3 57.4 

1987 38.8 12.9 42.9 

1988 73.7 25.8 40.9 

1989 64.3 3.8 80.6 

1990 60.4 3.5 90.4 

1991 71.1 38.8 54.6 

1992 66.0 31.3 61.6 

Kaynak: DPI' Programl.arı 

Tablo 9'dan da görüleceği gibi iç borçlanmanın kamu açık

larının finansmanında daha yoğun kullanıldığı dönemde enflasyon 

nispeten düşük olmuş, 1987 ve 1988'de iç borçlanmanın kullanımı

nın azalması ile enflasyon fırlamıştır. 

1989 ve 1990'da kullanımı arttırıldığında ise enflasyon 

1988'e göre gerilemiştir. 

Ancak, 1989'dan beri iç borçlanma enflasyonun yeterince 

aşağı çekilmesinde etkisini yitirmiştir. Bunda da, daha evvel ifade 

edildiği üzere "crowding-out" etkisinin- payı büyüktür. 

19.9 

62.8 

21.0 

15.4 

44.2 

43.3 

15.6 

6. 1 

6.6 

7. 1 
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d) Parasal Büyüklükler Üzerindeki Kontrol 

Merkez Bankası'nın para programı çerçevesinde parasal 

büyüklükler üzerindeki kontrolü, enflasyonlar mücadelede önem 

teşki I etmektedir. Ancak, Türkiye ekonomisin in 1990 y ı I ında karşı

laştığı ilk para programının başarısının aksine, 1992' deki para 

programı son derece başarısız olmuştur. Bu başarısızı ıkta, Merkez 

Bankası kaynaklarının kamu açıklarının finansmanından yoğun 

olarak kullanılmasının payı büyüktür. 

Enflasyonist ortamda, sıkı para politikası uygulanacak 

olan Merkez Bankası, parasal büyüklüklerdeki büyümeyi cendereye 

alacaktır. Ekonominin büyüme hızına paralel olarak, ticari · iş 

hacmindeki gen işlemeyi aksatmayacak şeki ide parasal büyüklük

lerde de bir gen işleme yaşanacaktır. Ancak, enflasyon la mücadele 

için para programında genişleme belirli kalıplar içine oturtulacaktır. 

Enflasyon I a mücadelede emisyonun, Merkez Bankası parası

nın ve Merkez Ba.nkası bilançosunun kabul edilebilir limitler içinde 

gen işlemesi şart gözükmektedir. 

% 71, 

TCMB bilançosundaki 

198.9'da % 49, 1990'da 

genişleme incelendiğinde, 1988' de 

ise açıklanan para programının 

% 20-22 arasındaki büyüme hedefinin 2 puan üstünde % 24 oranında 

genişleyen Merkez Bankası bilançosu, 1991 'de Körfez Krizinin etki

leri ile % 42 ve 1992' de ise ikinci kez açıklanan pra programının 

hedefleri ol an yüzde 37-47 arası büyümenin çok üo;tünde, yüzde 

83. t' I ik bir büyüme gerçekleştirmiştir. 

Esasen, Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüğü kontrol 

altında tutması iç ve dış varlıkları ile iç ve dış yükümlülükleri 

arasındaki dengeyi tutturabilmek için önem arzetmektedir. Ancak, 

1992'de Merkez Bankası bu olanağı bulamamıştır. 
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1992 yılında Merkez Bankası parası da yüzde 40-50 arası 

hedefin iki katı üstünde, yüzde 99.5 oranında büyümüştür. 

1990 yılında yüzde 68.2, 1991 yılı içinde ise yüzde 51.3 

artan emisyon hacmi, 1992' de yüzde 73 gen işlemiştir. M
1 

para 

arzı ise 1990'daki yüzde 49.9 ve 1991'deki yüzde 48.2'Iik artışla

rına göre, 1992'de yüzde 100.9'Iuk yüksek bir genişleme göster

miştir. 

Esasen, Merkez Bankası 'n ın para programındaki hedeflere 

göre, parasal büyüklüklerin kontrolü, enflasyona yol açan talep 

fazlalığını engellemek, spekülatif amaçlarla döviz kurunun, yük

selmesini durdurmak ve Türk Lirası'nın değerini korumak olarak 

ifade edi lebi I ir. 

Ancak, Merkez Bankası 'n ın bu konudaki başarısı hazine 

kanadının desteği olmadan mümkün değildir. 

Merkez Bankası'nın, ayrıca bankaların ellerindeki likitleri 

kontrol etmek amacıyla uyguladığı mevduat munzam karşı I ık ve 

dispon ibi I ite oranı arının yüksek I iği de, kredi faizlerin in yüksek 

olmasına yol açmaktadır. Bu durum, türkiye'de bankaların yasal 

blokajları olmayan, dolay! ı mevduat toplama yöntemlerine itmiştir. 

Buna, repo ve varı ığa dayalı menkul kıymet (VDMK) satışlarını 

örnek göstermek mümkündür. 

O halde, hazinen in de desteği ile, destekleyici mal iye 

politikası olmaksızın, Me.rkez Bankası 'n ın sıkı para politikası 

uygulayabi imek için yön vereceği para programının başarı şansı 

gözükmemektedir. O halde, hükümetler enflasyonla mücadelede, 

Merkez Bankası 'na parasal büyük I ük lerin denetiminde destekleyici 

politikalarla yön vermek mecburiyetindedir. 
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e) Sektörlerin Yapısı 

Türkiye' de enflasyonun arzu edi lebi I ir makul seviyelere 

çeki lebi imesin i engelleyen önemi i etkenlerden birisi, mal ve hizmet 

üreten sektörlerin veya piyasaların eksik rekabet şartları içinde 

çal ışıyor olmasıdır. 

Bu durumda, rekabetin eksik olduğu ortamda firmalar her 

kötü dönemi, fiyat kırarak deği 1, üretimi azaltıp fiyat yükselterek 

geçirmektedir. Hükümetlerce veri len teşvikler ise sektörlerin ol i

gopol istik veya tekel yapısından kurtulmasına yeterli olmamaktadır. 

Rekabetin eksik olduğu bir ortamda, ayrıca firmalar yük

sek maliyetlerle üretim yapmayı sürdürdük ferinden, Türkiye' n in 

ihracat şansı da daralmaktadır. 

Üretim girdilerin in verimsiz ve yüksek maliyetli kullanımı 

ise maliyet enflasyonuna neden ol an bir unsurdur. 

Bu durumda, hükümetlerin enflasyonla mücadelede başarılı 

olabilmeleri için sektörleri rekabet ortamına çekmeleri gerekmektedir. 

f) Yapısal Sorunlar 

Türkiye'de enflasyonla mücadelede temel sorun, yapısal 

eksiklikler ve sorunlardır. Bu sorunları hukuki ve idari alanda 

reformların gerçekleştirilmesi an I amına gelmektedir. 

Yeni bir vergi reformu, kamu kesimini temsil eden kurum

larda hukuki ve idari reformları anti-tröst kanunu ve tüketici 

hakları kanunları gibi kanunlarla rekabetin kazandırılması. 

Kısaca, ekonominin yeniden yapılandırılması enflasyonla 

mücadelede şart gözükmektedir. 
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Ülkede toplumun sosyo-ekonomik yapısı içinde, kemikleşmiş 

"enflasyonla yaşama" olgusu da bir başka · yapısal değişim isteyen 

konudur .• Ancak, bu yapısal değişimin gerçekleşebilmesi için hükü

metlerin enflasyonla mücadelede inandırıcılığını kazanması gerek

mektedir. 

Bu noktaya kadar ifade edi imiş olan 6 konu, enflasyonun 

ana nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 6 sorun, talep-ma

liyet ve yapısal enflasyon üçgenini oluşturan tüm aksaklıkları 

bünyesinde toplamaktadır. Enflasyon la başarılı bir mücadele için 

bu sorunların yeterli ölçüde Türkiye'de teşhis edilip edilmediği 

sorusu ise düşündürücüdür. 

2. Nasıl Bir Anti-Enflasyonist iktisat Politikası 

Enflasyonun tüm dünya ile biri ikte, 1970 sonrası Türk iye' de 

ciddi bir sorun haline gelmesi ile birlikte CHP-MSP koalisyonu, 

sonrasında birinci ve ikinci MÇ Hükümetleri, CHP Azın! ık Hükümeti 

ithal ikameci politika içinde enflasyonu aşağı çekebilmek için 

çeşitli yöntemler denemişlerdir. 

Bu dönemde, devalüasyon bel iri i aralıklarla yüksek oranda 

gerçekleşmiş, hatta enflasyonla mücadele için "fiyat kontrol komi

teleri" dahi kurulmuştur. - Ancak, toplumsal çalkantıların yaşandığı 

ve iktisadi büyümenin yavaşladığı bu dönemde enflasyon yüzde 

100' ü geçerek, Türkiye' yi bir hiperenfl as yon tehi ikesine kadar 

yaklaştırmıştır. 

24 Ocak 1980 kararları ile ithal ikameci politika terk edi

lirken, Türkiye el-:onomisi dışa açılan yeni bir ekonomik yapılan

manın içine girmiştir. 



119 

ihracatın arttırılması amacıyla, devalüasyon günlük ayar

lamalar haline gelmiş ve J.-~ısa sürede Türk Lirası önemli oranda 

değer yitirmiştir. 

Türkiye, 

sonrası, radikal 

hükümetlerin politik tercihler nedeniyle, 1980 

tedbirlere yönetememeleri nedeni ile yüzde 50-70 

arasında seyreden bir kronik enflasyon kıskacına girmiştir. 

Bu kronik enflasyon kıskacından kurtulabilmek için, sıkı 

para politikası, yavaş döviz kuru, daraltıcı maliye politikası 

ve ücret kontrolünü öngören ortodoks politikalarının kullanımı 

ise, Merkez Banası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Devlet 

Planlama Teşkilatı gibi Türkiye ekonomisine yön veren kuruluşların 

birlikte dengeli ve bağlantılı-destekleyici politikalar oluşturama

maları nedeniyle başarı getirmemiştir. 

Bu çerçevede, enflasyonla mücadele için toplumun her ke

simin in gücüne göre fedakarı ığın ı gerektiren bir konsensüs ise, 

toplumun geniş kesiminin enflasyondan gelirini ve tasarrufunun 

koruyabilmek için bir çözüm bulmuş olması nedeniyle gerçekleşme

mektedir. 

Bu durumda, Türkiye 'n in başarı I ı bir anti-enflasyon ist 

politika uygulayabilmesi için, Türkiye ekonomisinde toplumu enf

lasyona karşı ayağa kaldıracak bir hiperenflasyon döneminin ya

şanması şart gözükmektedir. 

Çünkü, hiperenflasyon ortamında hükümetler siyasal kaygı

lardan arınmış olarak, radikal kararları almaya yöneleceklerdir. 

Bunun dışında, iktidara gelerek kamu kesiminin ekonomJ 

içindeki payını küçülten, toplam arzı arttırmaya ve sektörlerin 

rekabete açı imasını sağlamaya yönelik tedbirleri alan ve her türlü 
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çıkar grubu baskı s ına rağmen politikasından vazgeçmeyen bir Hü

kümet, hiperenflasyona geçmeden de kronik enflasyonu düşük enf-

1 asyon seviyesine çekebilir. 

Ancak, hiperenflasyondan heterodoks politikalarla kurtulan 

ülkelerin radikal politikalarını devam ettirmedikleri için tekrar 

2-3 yıl içinde enflasyon kıskacına girmelerini örnek alarak, Tür

k iye' de geri dönülmez radikal tedbirlerin alınma gereği şart gö

zükmektedir. 
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S O N U C 

Fiyatlar genel seviyesindeki sürekli ve kararı ı artışı ifade 

eden enflasyon, son derece geniş bir nedenler yelpazesine sahiptir. 

Esasen, 1970' (erde tüm dünya ülkelerin in ortak sorunu 

hal ine gelmesinde, enflasyonun nedenlerin in yetersizce irdelenme

mesi gerçeği yatmaktadır. Bu nedenle, tezin ilk bölümünde enflas

yon geniş bir şek i I de incelenmiş, özeti ikle enflasyonun nedenleri 

ve türleri üzerinde tek tek durulmuştur. 

1929 Dünya Buhranı sonrası, hükümetlerin ekonomiye müda

hale edebilir hale gelmeleri ile belirginleşen iktisat politikaları 

da, değişik noktaları dikkate alınarak tanımlanmış ve gen iş bir 

şekilde türleri üzerinde durulmuştur. 

1970 sonrası enflasyon I a mücadelede ortaya çıkan çözüm 

önerileri, anti-enfl as yon ist politikaları gündeme getirmiştir. Ancak, 

önemi i başarısızı ık ların yaşandığı bu politikaların niçin başarılı 

olamadıklarının yeterince ele alınması gerekiyordu. Bu nedenle, 

ortodoks ve heterodoks anti-enflasyonist iktisat politikaları çeşitli 

yönleriyle incelenmiş ve istikrar politikalarının an I am ı ile bu 

politikalar pekiştiri imiştir. 

İlk üç bölüm incelendikten sonra, dördüncü bölümde Tür

kiye' de enflasyon incelen irken, enf lasymun kronik seviyelere yakın 

bir zaman içinde ul aştığı görülmüştür. Cumhuriyet' in ilk y ı il arının 

zor şartlarında dahi enflasyon rakamı, bugün gıpta edilebilir. 

seviyelerdedir. 
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Bu durumda, geçmişteki ekonomik zorluklara rağmen yüzde 

15 seviyelerini geçmemiş enflasyonun, 1970 sonrası neden hızla 

arttığını incelemek için nedenler üzerine tek tek yoğunlaşılmıştır. 

Bu yoğun I aşma neticesinde, Türk toplumun un enflasyonu 

aşağı çekebilmek ortak bir mücadeleye girmek konusunda istekli 

olmadığı sonucu çıkarılmıştır. Bu sonuç ise, enflasyonla mücade

lede başarılı sonuçlar alınabilmesi için Türkiye' de hiperenflasyon 

yaşanması gereğini ortaya çıkarmıştır. 

Bu gerçeğin ışığı altında, ekonomiye yön veren kuruluş

ların birbirlerini destekler para ve maliye politikası uygulayabil

meleri durumunda enflasyona karşı başarı şansı artıyor gözükmek

tedir. Ancak, bu başarı için alınması gereken radikal kararlar 

hükümetleri zor tercihlere yönlendirecektir. 
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