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ABSTRACT
THE COSTS OF THE DISINFLATIONARY POLICIES:
THE THEORY, SOME COUNTRY EXPERIENCES AND
TURKEY
The purpose of this study is to explain and discuss the costs and
effects of the disinflationary (and stabilisation) policies both in the
theoretical ground and in the context of country samples. This study
contains three parts.
The first part reviews the recent literature on the costs of
disinflation. In the second part, the experiences of some countries
applying the heterodox disinflationary policies are discussed. The
third part evaluates the effects and results of the IMF-based
Stabilisation Programme that Turkey has been applying since
December 1999.

( ktisat +letme ve Finans, 2001 Temmuz, 16(184), 66-83’de yay mlanm 8t r.)
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GR
Enflasyonla ya8aman n yaratt : maliyetler kadar enflasyonu dü8ürme politikalar n n da
topluma yeni maliyetler yükleyece:i genellikle kabul edilen bir husustur. Optimum bir
dezenflasyon politikas n n nas l olmas gerekti:i; etkilerinin/maliyetlerinin neler olaca: ve bu
maliyetleri en aza indirmenin yollar n n neler olabilece:i konusu, yo:un teorik analizlere ve ülke
deneyimlerine dayal olsa da, son derece mu:lâk ve kar 8 kt r. Karma8 kl : n nedeni, optimalite
tan m n n ne oldu:u sorusu kadar; her ekonominin bu politikalara nas l tepki gösterece:i
sorusuna da ba:l d r. Her ne kadar haz r yap lm 8 stabilizasyon politikas reçeteleri mevcut olsa
da,bu reçetelerin ekonomiler üzerindeki etkileri,hem o günkü dünya ekonomik konjonktürü
nedeniyle,hem de ekonomilerin farkl kurumsal yap lar ve ortamlar ve toplumlar n farkl
davran 8 biçimleri (beklentileri ) nedeniyle önemli farkl l klar göstermektedir. Dolay s yla
dezenflasyon/stabilizasyon politikalar n n ba8ar l veya ba8ar s z olmas zamana ve yere göre
de:i8mektedir. Ancak bu politikalar n ba8ar s için ortak olan baz noktalar n varl : göz ard
edilemez.
Uygulanabilir ve ciddi bir stabilizasyon çabas n n ön ko8ulu, otoritelerin ve toplumun bu
politikalar gerçekten istemeleri ve buna haz rl kl olmalar d r. Bunun için de öncelikle
hükümetin geçmi8 enflasyon politikalar na kesin bir nokta koyup; enflasyon vergisine ba: ml
olmayan ve parasal finansmana dayanmayan mali politikalar kararl0l0kla benimsemesi
gereklili:idir.
kincisi, bir stabilizasyon sürecinin hükümetin politikalar yla toplumun tepkilerinin her
zaman uyu8aca: önceden belirlenmi8 kesin bir süreç olmad : n n bilinmesidir. Bu süreç içinde
otoriteler ve toplum sürekli olarak durumu de:erlendirmek, kar8 s ndakinin gelecekte alaca:
kararlar tahmin etmek ve yeni kararlar almak zorundad r. Bu da otoriteler ve di:er toplum
kesimleri aras nda ciddi ve kesintisiz bir haberle8meyi/koordinasyonu ve +effafl020 gerekli
k lmaktad r.
Üçüncü olarak, program sürecinde uygulamalar n amaçlanmayan sonuçlar0 ortaya
ç kabilece:inden, hükümetlerin (ve otoritelerin) program süreci boyunca sa:lam taahhütlerle yeni
bilgi(ve ko8ullara) uyarl esnek tepkiler aras nda bir denge ve seçim yapmay ö:renme
zorunlulu:udur ki bu kurallar ile iradi politikalar aras nda ince bir dengeyi gerekli k lmaktad r.
Son olarak, hem otoritelerin hem de toplumun geçmi8 enflasyon beklentilerini k rmalar
kolay olmad : ndan, bir program n iyice yerle8ebilmesi ve beklentilerin fiyat istikrar na
adaptasyonu zaman almakta ve program n performans testinden geçmesi gerekmektedir. Her
zaman geriye dönü8ler mümkün olmakta ve geçi8 dönemi belirsizlikleri hükümetlerin gelecekte
alacaklar politika tedbirlerini uygulayabilme kapasitesini s n rlayabilmektedir. Bu da en önemli
önko8ul olan güvenilirli2i ortadan kald rabilmektedir. Her dezeflasyon politikas otomatik olarak
istikrar sa:lamayacakt r.
Bütün bu hususlar son bir y ld r herhalde en çok Türkiye toplumunu, iktisatç s n ,
politikac s n ve hükümetini ilgilendirmektedir. Bir y l önce ba8lat lm 8 olan istikrar politikalar na
olan güvenin sars lm 8 oldu:u ve ba8lang çta hükümete ve programa aç lan kredinin h zla geri
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çekildi:i son aylarda dezenflasyon / stabilizasyon politikalar n n de:erlendirilmesi özel bir önem
ta8 maktad r. Bu çal 8man n amac , dezenflasyon/stabilizasyon politikalar n n etkileri/ maliyetleri
üzerine teorik bir yakla8 m sunmak; geçmi8te (ve halen) enflasyonu dü8ürme politikas tecrübesi
ya8am 8 olan ülke örneklerini ara8t rmak ve bu iki çerçevede Türkiye’nin deneyimini
de:erlendirmektir.
I. TEOR K ÇERÇEVE
Geleneksel Ph llips e:risi, ücret (ve fiyat) lardaki de:i8me ile 8sizlik aras ndaki istikrarl
bir negatif ili8kiyi ifade etmektedir. Enflasyonu dü8ürme politikalar dikkate al nd : nda bu
geleneksel ili8kinin geçerli oldu:u (özellikle 1979–1983 aras nda Avrupa'da ve Amerika’da
ya8anan dezenflasyon deneyimlerinde ) gözlenmi8tir. Bu durumda, bir dezenflasyon politikas n n
üretimi dü8ürüp i8sizli:i artt raca: sonucu genel kabul görmeye ba8lam 8t r. Enflasyondaki %1
lik bir dü8ü8ün i8sizlikte (ve üretimde) yaratt : de:i8im genellikle sacrifice ratio (fedakarl k
oran ) olarak nitelendirilmeye ba8lanm 8t r.
Geleneksel Phillips E:risinin ele8tirisi olan ve art k kendisi de geleneksel olan ExpectationAugmented Phillips Curve (Beklentilerle-Geli8tirilmi8 Phillips E:risi) yakla8 m ise,
dezenflasyon politikalar n n k sa dönemde üretimde dü8ü8(resesyon) ve i8sizlik yaratsa bile, uzun
dönemde enflasyonist bekleyi8lerin ayarland : bir do:al i8sizlik oran nda ekonomilerin dengeye
gelece:ini; dolay s yla bu politikalar n sonucunun short-time pain for long-time gain (uzun
dönemdeki kazanç için k sa dönemde çekilen s k nt ) olaca: n vurgulamaktad r. Bu yakla8 mda
enflasyonist bekleyi8ler uyumcu(adaptive) yani günümüzdeki ifadeyle geriye dönük (backward
looking) bekleyi8lerdir.
Yeni-Klasik ktisatç lar n uyumcu bekleyi8leri ele8tirerek geli8tirdikleri rasyonel (veya
ileriye-dönük-forward looking) bekleyi8lerle tutarl Phillips E:risi ise, dikey veya dikeye
yak nd r; bu da enflasyonla i8sizlik (ve üretim) aras nda hem k sa hem de uzun dönemde negatif
bir ili8kinin olmad : n ve dezenflasyonist bir politikan n i8sizlik oran n etkileyemeyece:ini
ifade etmektedir. LSW (Lucas-Sargent-Wallace) Hipotezine göre, enflasyonu dü8ürmenin ciddi
bir maliyeti olmayacakt r.
Fiyatlar n esnek olmad : , aksine s k de:i8meye kar8 dirençli oldu:u (sticky) veya
aksayarak (staggered) de:i8ebildi:i ve uzun dönemli (multiperiod) sözle8melerle fiyat ve
ücretlerin belirlendi:i bir dünyada ise, bekleyi8ler rasyonel de olsa, bu tür politikalar n reel etkiler
yarataca: ve üretimde dü8ü8lere yol açaca: görü8ü ise, ilk Yeni-Keynesyenlerin tezleri olarak
gündeme gelmi8tir. Yeni-Keynesyenler, Hysteresis teziyle de dezenflasyonun i8sizlik
yarataca: n ve iyi bir enflasyonu dü8ürme politikas n n ne kadar k sa süreli olursa i8sizzlik
aç s ndan o kadar iyi olaca: n vurgulamaktad rlar: nsanlar ne kadar uzun süreli i8siz
kal rlarsa o kadar i8 tecrübelerini (birikim ve hünerlerini) kaybetmekte ve i8e geri dönmeleri
o kadar zor olmaktad r. Bu da do:al i8sizlik oran n n de:i8mez olmad : n ; ekonomilerin
de:i8ken (ve daha üst düzeyde) bir do:al i8sizlik oran nda dengeye geleceklerini göstermektedir
(Ball,1997:170).
Yukar da sözünü etti:imiz geleneksel görü8lere göre, dezenflasyonun etki ve maliyetleri
k saca 8öyle özetlenebilir: K sa dönemde, enflasyonu dü8ürmenin üretim ve i8sizlik maliyeti
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yaratt : genellikle (Yeni-Klasikler hariç) kabul edilmektedir. Bu, 1980'lerde Avrupa
ülkelerindeki dezenflasyon deneyimlerinin de destekledi:i bir sonuç olmu8tur. Genellikle bu ilk
deneyimlerin ba8ar s z ve yüksek maliyetli olmalar n n bir nedeni, parasal de:i8kenleri hedef alan
politikalar n bu de:i8kenleri (M1, M2, M3) denetlemekteki güçsüzlü:ü olmu8tur. kinci olarak,
daha s k para politikalar n n etkisiyle fiyatlardaki dü8ü8lerin reel ücret ve reel faiz oranlar n
artt rmas , bunlar n da üretimi daralt c yönde etkilemesidir (Howitt,1994:420). 8sizlik maliyeti
de önemli olmu8tur. Dezenflasyon politikas nda para politikas n n s k l : ve h z , do:al i8sizlik
oran (veya NAIRU) üzerinde önemli etkide bulunmu8 ve politika ne kadar s k ve h z da ne
kadar dü8ükse i8sizlik maliyeti ve döngüsel üretim kay plar hysteresis etkisiyle o kadar yüksek
olmu8tur (Ball,1997:171). Ancak hysteresis etkisinin ne ölçüde önemli oldu:u konusunda çok
tart 8ma vard r (Bkz.Dowd,1994:10 ve Blanchard,1997:185–191).
Bunlar n d 8 nda, enflasyonu dü8ürmenin devlet aç s ndan da önemli gelir kayb maliyetleri
yarataca: öne sürülmektedir. Bilindi:i gibi, devlet enflasyon yaratarak senyoraj ve enflasyon
vergisi yoluyla, tam endekslenmemi8 bir vergileme sistemi yoluyla ve kamu borçlar n n reel
maliyetlerini dü8ürmek yoluyla gelir elde etmektedir (Phelps'in Mali Argüman ). Enflasyonun
dü8ürülmesi, bu gelirleri üç kanaldan azaltarak devlet için maliyet yaratmaktad r: lk kanal,
Parasal balanslar üzerindeki enflasyon vergisinin azalmas nedeniyle ortaya ç kan 'senyoraj'
kayb d r. kincisi, di:er vergilerin azalmas ndan do:an gelir kay plar d r ki, bu ki8ilerin di:er
prodüktif aktifler yerine nakit balans tutmay tercih etmelerinin te8ebbüs sermayesi aleyhine
azalmalar yaratarak gelir ve kurumlar vergi gelirlerini dü8ürmesiyle ba:lant l d r. Üçüncüsü ise,
enflasyondaki azalman n, devletin reel borç servisi maliyetini artt rmas d r (Felstein,1997:147–
149). Çe8itli ampirik çal 8malar devletin senyoraj ve di:er mali kazançlar ndaki bu kay plar n,
enflasyonun dü8mesiyle toplumun elde etti:i kazançlardan daha dü8ük oldu:unu
hesaplamaktad rlar. Önemli olan, dezenflasyonun bu k sa dönem maliyetlerinin uzun dönemde
getirece:i kazançlar n bugünkü de:eriyle dengelenmesidir (Felstein,1997:153 ve Howitt,
1994:430).
Dezenflasyon politikalar n n en az ndan k sa dönemde üretimi azalt p büyüme oranlar n
dü8ürece:i ve maliyetlerinin yüksek oldu:u tezinin y ll k %10'un alt ndaki enflasyon oranlar için
geçerli oldu:u; buna kar8 l k %10'dan yüksek enflasyon oranlar nda 8iddetli uygulamalar n bile
büyüme üzerine negatif etki göstermedi:i, hatta l ml dezenflasyonlar n daha yüksek büyüme
oranlar na yol açt : öne sürülmektedir (Ghosh ve Phillips, 1998:704).
Son y llarda dezenflasyonist politikalar n etkileri/maliyetleri üzerine yap lan çok say da
çal 8ma, geleneksel analizlerin bir k sm n da kullanarak, çok daha ayr nt l de:i8kenleri dikkate
alarak karma8 k modeller kurmaktad r. As l ilginç olan da, son geli8tirilen Yeni-Keynesgil
modellerin ço:unun, dezenflasyon politikalar n n belli ko8ullarda önemli maliyetler
yaratmayaca: n hatta maliyetsiz olabilece:ini öne sürmeleridir. Bu ayn zamanda, Geleneksel
Phillips e:risiyle Keynesyen ba:lar n gev8emesi ve Yeni-Klasik ktisatla yeni bir yak nla8ma
anlam na gelmektedir. Sözü geçen son modelleri dikkate alarak dezenflasyon politikalar n n
etkilerini/maliyetlerini belirleyen faktörleri a8a: daki gibi s ralayabiliriz:
Dezenflasyonun maliyetleri;
•

Prensip olarak, beklentilerin veri oldu:u durumda k sa-dönem enflasyon-üretim trade-off'una;
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•
•
•
•
•
•

Enflasyon beklentilerinin 8ekillendi:i süreç ve beklentilerin biçimine (adaptif ve/veya
rasyonel olup olmad : na );
Bunlarla ba:lant l olarak, ekonomideki kurumsal yap ve ortama (Merkez Bankas n n
ba: ms z olup olmamas ; özel sektördeki ücret/fiyat belirlenmesinin biçimi veya çok dönemli
sözle8melerin varl : gibi);
Uygulanan stabilizasyon/dezenflasyon politikalar n n güvenilir olup olmamas na;
Uygulanan politikalar n zaman süresine (politikalar n 8ok veya a8amal -gradual- olup
olmad : na;
Uygulanan politikalar n kulland : nominal çapan n (anchor) ne oldu:una (Parasal
de:i8kenler ve/veya Döviz kuruna dayal olup olmad : na) ;
D 8sal ekonomik ko8ullar n (uluslar aras petrol fiyatlar gibi) varl : na;

ba:l d r.
Faktörlerin çok say da olmas , dezenflasyon politikalar n n ba8ar l olup olmamas n
8artlara (yer ve zamana) ba:l k lmaktad r. Bu faktörleri ayr nt l olarak incelemek gerekmektedir.
lk üç etkeni dikkate alan beklentilerle geli8tirilmi8 bir Phillips E:risi formüle edersek;

veya,

t=

( y t - y t* ) + ( 1 - ) E t-1 t +

y t = yt* + (1 /

)[

t

Et

- ( 1 - ) E t-1 t -

t+1

Et

+ ut
t+1

- ut ]

yaz labilir (Hutchison and Walsh, 1998: 706).
Bu formülasyon, fiili enflasyon oran (
etmektedir:

t)

n n üç ayr faktör taraf ndan belirlendi:ini ifade

lki, ekonominin cari ve potansiyel üretimi aras ndaki fark n belirlemi8 oldu:u
konjonktürel durum, enflasyon oran n n temel belirleyicisi olmaktad r. Enflasyon bekleyi8leri
veriyken, enflasyonla üretim aras ndaki trade-off,
parametresiyle belirlenmektedir.
Beklenmeyen bir enflasyonu dü8ürme politikas , enflasyondaki her yüzde dü8me için üretimi
*
1/
oran nda y nin alt na dü8ürecektir (sacrifice ratio).
kincisi, ekonomide nominal ücretlerin saptanma biçimi, fiili (cari) enflasyonu, daha önceki
dönem belirlenmi8 olan (adaptive) beklentilere ba:l hale getirmektedir: ( 1 - ) E t-1 t
Üçüncüsü, e:er ekonomide çok dönemli sözle8meler varsa, ücret ve fiyatlar n saptanma
biçimi, ileriye dönük (looking forward) bekleyi8leri (rasyonel bekleyi8ler) içerecektir: E t t+1
Dolay s yla ikinci ve üçüncü unsurlar dikkate al rsak dezenflasyonun üretim üzerine vurucu
etkisi, hem E t t–1 hem de E t t +1 deki ayarlanmalar n nas l oldu:una ba:l olacakt r. E:er
dezenflasyon politikas n n
güvenilir (credible) olaca: ve bu güvenilirli:i sürdürece:i
bekleniyorsa, sacrifice ratio 1 / dan daha küçük olacakt r .

5

Bu durumda beklentilerin 8ekillendi:i iktisadi ortam önem kazanmaktad r: Merkez
bankas n n ba: ms zl : ; özel sektörün fiyat ve ücret belirleme davran 8 veya çok dönemli
sözle8melerin varl : gibi kurumsal ortama ili8kin özellikler de, enflasyonu dü8ürme
politikalar n n sonuçlar n etkileyecektir. Her 8eyden önce merkez bankas n n ba: ms z olmas n n
bir ''güvenilirlik primi'' (credibility bonus) sa:layaca: ve bu tür politikalar n geçi8 döneminde
fedakârl k oran n dü8ürece:i beklenir
Merkez bankas n n bir dezeflasyon politikas n (para stoku büyüme oran n dü8ürece:ini)
aç klad : n dü8ünelim: Fiyatlar n büyük firmalar taraf ndan saptand : bir ekonomide, firmalar
cari para stokundaki dü8ü8ü beklemeden fiyatlar n daha yüksek bir para stoku büyüme oran na
göre saptarlarsa (yani bir fiyat seviyesi ataleti yarat rlarsa) ve merkez bankas n n sözünü
tutaca: na da inanm yorlarsa, para stoku büyüme oran beklenenden dü8ük olacak; bu durumda
dezenflasyon politikas n n resesyon yaratmas kaç n lmaz olacakt r. Oysa merkez bankas na
güven tamsa ve fiyatlar bu güvene göre 8ekillendirilirse, yani fiyatlardaki art 8 oranlar parasal
art 8 oran ndaki dü8ü8e ayarlanabilirse, politikalar n geçi8 döneminde, bir fiyat seviyesi ataleti
ortaya ç ksa bile bir enflasyon (fiyat de:i8im ) oran ataleti olu8mayacak; bu durumda da
dezenflasyon politikas maliyetsiz olabilecek, hatta bir boom bile yaratabilecektir (Ball,1991:443
ve Ball,1995:6 ve Fuhrer,1997). K saca özetlersek, merkez bankas n n enflasyonu dü8ürmeyi
beyan etti:i zamanda güvenilirli:i tamsa, enflasyon beklentileri rasyonelse ve enflasyon
beklentileri enflasyon oran yla ayn miktarda de:i8irse, bir enflasyon ataleti yoksa, ekonomide
fiyatlar yap 8kan olsa bile, maliyetsiz bir dezenflasyon mümkün olabilecektir (Roberts,1997:176).
Görüldü:ü gibi, politikalar n güvenilirli:i ve geriye dönü8 riskinin olup olmamas dezenflasyon
maliyetleri aç s ndan hayati önem ta8 maktad r. Politikalar n yarataca: beklenen üretim kayb
(fedakarl k oran ), geriye dönme riskiyle monotonik olarak artmaktad r (Ball,1995:7).
Merkez bankas ba: ms zl : n n güvenilirli:i artt rd : ve enflasyonu dü8ürmede
güvenilirlik primi yaratarak dezenflasyonun maliyetlerini (fedakarl k oran n ) azaltt :
hususunun yayg n olarak kabul edilen bir görü8 oldu:unu bilmekle beraber bunun çok kesin ve
net bir sonuç olmad : n ve ekonomilerin ko8ullar na göre de:i8ti:ini belirtmekte yarar
görüyoruz: Merkez bankas ba: ms zl : n n yerle8ti:i ve dü8ük ( l ml ) enflasyonun varoldu:u
ülkelerde enflasyonu dü8ürme politikalar n n çe8itli nedenlerle daha maliyetli oldu:u ampirik
çal 8malarla ortaya konmaktad r Bu ekonomilerde sa:lam kurumlar nedeniyle güvenilir bir
ortama al 8m 8 olan iktisadi ajanlar n, fiyatlar n (ve ücretlerin) s k de:i8mesine menü maliyetler,
sözle8me maliyetleri ve bilgi alma maliyetleri nedeniyle tepki göstermelerinden ve ekonomide
endekslemenin yayg n olmamas ndan dolay , nominal rijitlikler yüksektir. Nominal rijitlikler
artt kça enflasyonu dü8ürmenin maliyetleri artmaktad r (Posen,1998). Bu sonuçlar yüksek oranl
enflasyona sahip ülkelerde tam tersine dönmektedir: Fiyat ve ücret endekslemenin yayg n oldu:u
ve ktisadi ajan ve kurumlar n fiyat/ücretlerdeki s k de:i8imlere al 8t : yüksek enflasyonlu
ülkelerde nominal rijitlikler daha az yayg n olmakta; Phillips e:risi daha dik bir durum
almaktad r. Bu durumu yaratan bir ba8ka etken de, bu ülkelerde iktisadi ajanlar n sinyal alma
sorunudur. Yani genel fiyatlar seviyesinin mi yoksa nispi fiyatlar n m de:i8ti:ini alg layamama/
kar 8t rma nedeniyle nominal 8oklara daha az tepki vermeleri ve üretimin de bu durumdan çok
daha az etkilenmesidir. Sonuç olarak, enflasyon oran ndaki bir yükselme (veya dü8meyle) ilgili
olarak ortaya ç kan bir k sa dönem üretim etkisi (sacrifice ratio), s k parasal düzensizlikler
ya8ayan ekonomilerde çok daha küçük; daha istikrarl parasal ortama sahip ülkelerde daha
büyüktür (Hutchison and Walsh,1998:708-709).
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Uygulanan anti enflasyonist politikalar n zaman süresi de, maliyetlerin boyutu aç s ndan
ayr bir öneme sahiptir. Bu konudaki görü8ler oldukça farkl ve çeli8kilidir. Monetaristlerin
büyük ço:unlu:u a8amal bir politikay savunmakta ve geçi8 a8amas nda baz fiyat ve gelirler
politikalar n önermektedirler. Yeni-Klasik ve Yeni-Keynesyenler ise, h zl bir dezenflasyonun,
özellikle de güvenilir olursa maliyetlerinin dü8ük olaca: n öne sürmektedirler (Ball, Mankiw and
Romer,1992).
Enflasyonu dü8ürmenin zaman süresinin önemi, ekonomide bir dezenflasyon politikas
ba8lamadan önce yap lm 8 sözle8melerin varl : nedeniyledir. Sözle8me süreleri ne kadar uzun ve
ne kadar esneksiz (infleksibl) ise, bu tür politikalar n maliyeti de o kadar artacakt r.
Anti enflasyonist politikan n anons edilmesiyle uygulamaya geçi8i aras nda tüm
sözle8melerin ayarlanmas n sa:lamak için, Merkez bankas n n gecikmeye izin vermesi
gerekmektedir (Posen,1998:339). Örne:in, endekslenmemi8 borç sözle8melerinden do:an borç
deflasyonu durumunda, mevcut sözle8melerin ex-post reel faiz maliyetlerinin yükselmesi, hem
servetin da: l m n borçlular aleyhine bozmakta, hem de borçlular n kredi maliyetlerini artt rarak
iflaslar te8vik etmektedir. Borç deflasyonu (maliyeti) probleminden kaç nmak için,
dezenflasyonun önceden yap lm 8 sözle8melerin sona ermesini sa:layacak 8ekilde yava8
yap lmas gerekmektedir (Howitt,1991:458). Borç endekslemenin eksikli:inden do:an bu
sorunlar, tersine ücret (ve kira) gibi sözle8melerin enflasyona endekslenerek yap lmas
durumunda da ortaya ç kabilir. Ücretler, anti- enflasyonist politikalar ba8lamadan önceki
dönemin fiyatlar na göre endekslenmi8 oldu:u için, politikalar n ba8lang c nda reel olarak
yükselecektir. Sözle8me sahipleri vade sonunu bekleme arzusundad r. Anti enflasyonist politika
uygulamalar nda hükümetlerin emek (ve kira) sözle8melerinin süresini s n rlayarak ve ücret
endekslemelerini geçici olarak durdurarak (veya beklenen enflasyona ayarlayarak) regüle etmesi
gerekmektedir (Ball,1993:20; Howitt,1991:459).
Enflasyonu dü8ürme politikas n n yaratt : resesyonist maliyetler ve bunlar n ne zaman
ortaya ç kaca: , bu politikalar n kulland : nominal çapan n ne oldu:una da ba:l d r. Nominal
çapa, döviz kuru da, her hangi bir parasal büyüklük de olabilir. Aç k bir ekonomide, parasal bir
büyüklü:ü (M1,M2,M3) hedef alan stabilizasyon politikalar nda maliyetler program n
ba8lang c nda ödenir ve önce daralma (resesyon) gerçekle8ir; geni8leme sonra gelir (Recessionnow versus recession-later hipotezi). Daralman n ortaya ç kmas iki önemli rijitlikten
kaynaklanmaktad r: ilki, para stoku daral rken fiyat rijitliklerinin sürmesi nedeniyle artan reel
para talebinin reel faiz oranlar n yükseltmesidir. kincisi ise, nominal ücret rijitlikleri nedeniyle
reel ücretlerin yükselmesidir. Ayr ca, M1 ve M2 'deki azalmalar n enflasyonu dü8ürme etkisinin,
döviz mevduatlar n da içeren M3’e göre çok daha az oldu:u ve M3’ün hedeflendi:i stabilizasyon
politikalar nda resesyonun daha 8iddetli oldu:u görülmektedir (Hoffmaister and Vegh,1996:359).
Döviz kuruna dayal (döviz kurunu çapa olarak kullanan) istikrar politikalar nda ise, 1970'lerin
sonunda ve 1980'ler boyunca Arjantin, Xili, Brezilya, Meksika, Uruguay ve srail'deki
uygulamalara bak ld : nda, program n ba8lang c nda geni8lemenin (boom) oldu:u ve daralman n
(resesyon) daha sonra ya8and : , yani maliyetlerin sonradan ödendi:i görülmü8tür. Devalüasyon
oran ndaki dü8me sürekli oldu:u zaman, üretim program uygulamas boyunca önce do:al oran
seviyesini a8 p sonra do:al seviyelerine yakla8makta; döviz kurundaki dü8me geçici olursa,
ba8lang çtaki geni8lemeyi daha sonra bir daralma izlemektedir(Önce geni8leme –sonra daralma
döngüsü). Bu durumun nedeni farkl model kategorileriyle aç klanmaktad r:
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lki, geçmi8e dönük (backward looking) beklentilere dayanan aç klamalard r: Ba8lang çtaki
canlanman n temel nedeni, devalüasyon oran ndaki sürekli bir dü8ü8ün, faiz oran0 paritesi
yoluyla ülke içi nominal faiz oranlar n hemen dü8meye zorlamas dolay s yla yurt içi reel faiz
oranlar n n da dü8mesi, bunun da harcamalarda bir art 8a (boom) yol açmas d r. Öte yandan
devalüasyon oran ndaki dü8me sat0n alma gücü paritesine göre enflasyon bekleyi8lerinde bir
dü8ü8 yaratsa da, bu etki ba8lang çta zay f kalmakta, özellikle d 8 ticarete konu olmayan
mallarda (nontradeble goods) enflasyon bekleyi8lerinin yava8 (adapt f) ayarlanmas harcama
art 8lar yla birle8erek enflasyonist bask y artt rmaktad r. kinci a8amada ortaya ç kan daralman n
nedeni de, ticarete konu olmayan mallar/hizmetler sektörü enflasyonundaki bu yava8
ayarlanman n (ataletin), sabit bir döviz kuruyla birle8erek, enflasyon oran n devalüasyon
oran n n üstünde tutmas sonucu ülke içi paran n a8 r de:erlenmesine yol açmas d r: Döviz
kurunun iç talebi azalt c etkisi, dü8ük faiz oranlar n n talep artt r c etkisini a8t : sürece,
ekonomi daralmaya, enflasyon da dü8meye ba8layacakt r. A8 r de:erli iç paran n bir di:er
önemli etkisi de, cari i8lemler dengesindeki sürekli bozulmad r (Uribe,1997:198). Program n
ba8lang c nda nominal faiz oranlar ndaki dü8ü8ün harcamalar üzerine yapt : canlanma etkisinin,
nominal faiz oranlar yla ters ili8kili olan reel para talebi art 8 ndan kaynakland : n öne süren
modeller de bu modeli desteklemektedir: Buna göre artan para talebi nedeniyle bireyler
ellerindeki yabanc para ve tahvilleri yerli paraya çevirmek istemekte; sabit kur sistemini
sürdürmek isteyen merkez bankas da özel sektörün elindeki yabanc varl klar sat n al p piyasaya
yerli para sürece:inden reel para arz n artt rmaktad r. Reel para arz ndaki bu art 8 n banka
kredilerinde de art 8a yol açmas sonucunda, daha önce tay nlanan pek çok tüketici rahatl kla
borçlanmakta ve dayan kl ve nihai mal taleplerini artt rmaktad rlar. Bankac l k sektörünün kredi
da: tmada doyuma ula8mas ndan sonra, tüketici harcama art 8lar sona ermekte, bu daralt c etki
daha önce belirtmi8 oldu:umuz a8 r de:erli yerli paran n daralt c etkisiyle birle8erek, resesyon
sürecini devreye sokmaktad r.
Önce geni8leme –sonra daralma döngüsünü aç klayan, Servet Etkisine dayal ikinci tip
modellerde ise, Ricardo Denkli2i eksikli:inin, de:i8ken emek arz n n, sermaye birikiminin ve
gelecekte azalacak olan kamu harcamalar n n servet etkisi yaratt : , bunun da tüketim ve üretimi
daha yüksek düzeylere ç karaca: öne sürülmektedir. Örne:in, Ricardo Denkli:inin olmad :
durumda, beklenmedik bir döviz kuru sabitlemesi, halen ya8amakta olan halk n nominal
aktiflerinin (parasal balanslar n n) reel de:erini artt rd : ndan sermaye kazançlar yarat r. Bu
sermaye kazançlar n n gelecekteki vergi yükümlülükleriyle dengelenmeyece:i
(Ricardo
Denkli:inin olmamas nedeniyle) bekleniyorsa, insanlar tüketimlerini artt racakt r. Döviz kuru
dü8üklü:ünün geçici olaca: bekleniyorsa, tüketim daha da canlanacakt r. Bu geçici yüksek
tüketim, hükümet aç s ndan rezerv kay plar ve daha fazla net borçlanma demektir (Leiderman
and Helpman, 1993:40). Bütçe aç klar n azaltmak ve bu gelir da: l m etkilerini bertaraf etmek
için çözüm ise, gelecek vergi yükümlülüklerini olabildi:ince çabuk ve geciktirmeden artt rmakt r.
Geçicilik (Temporariness) Hipotezi olarak öne sürülen modellere göre, stabilizasyon
politikalar na duyulan güven eksikli:inden dolay , politikalar n geçici olaca: n
(ileride
vazgeçilebilece:ini) bekleyen toplum, enflasyon oran ndaki geçici bir azalma durumunda
dönemleraras ikame nedeniyle, gelecekte tüketmek yerine bugün tüketmeyi tercih etmekte, bu
da toplam talepte bir art 8a, devalüasyon oran n n üstünde bir enflasyona, ülke içi parada reel
bir de:erlenmeye, ödemeler dengesinde bir aç :a ve daha sonra da bir daralmaya yol açacakt r
(Hoffmaister and Vegh,1996:379 ve Uribe,1997:199).
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II. BAZI ÜLKE DENEY MLER
Enflasyonun yüksek oldu:u pek çok Geli8mekte olan ülke, geçmi8 yirmi y l içinde
tekrarlayan defalar stabilizasyon politikalar uygulad lar: Bu ülkelerin ba8 nda pek çok Latin
Amerika ülkesi gelmektedir: Arjantin (1979–1981; 1985–1986; 1991- ); Brezilya (1985–1986;
1994 - ); Xili (1978–1982); Meksika (1987–1994) ve Uruguay (1978–1982; 1990- ). Bunlar n
d 8 nda srail’in (1982–1983 ve 1985- ) ve 1990 sonras nda da eski Do:u Bloku ülkelerinin bu
kervana kat ld : n biliyoruz. Birbirlerinden yap sal olarak çok farkl olan bu yüksek enflasyonlu
ülkelerin önemli baz ortak özellikleri payla8t klar görülmektedir: Bunlar n ba8 nda, enflasyonun
yüksek bütçe aç klar yla birlikte görülmesi gelmektedir. Her ne kadar bütçe aç klar yla enflasyon
aras nda pozitif bir ili8kinin varl : konusunda kesin bir yarg ya varmak mümkün de:ilse de,
yüksek enflasyonun yüksek bütçe aç klar yla bir arada görüldü:ü aç kt r. kinci bir özellik, bu
ülkelerin yüksek bir iç ve d 8 borç yükü olmas d r. D 8 borcun yan s ra genellikle bu ülkelerin
yüksek bir ödemeler dengesi aç : vard r. Dördüncü olarak, bu ülkelerde enflasyon oranlar ndaki
art 8a uyumlu sürekli bir nominal ayarlanma (resmi veya resmi olmayan bir endeksleme ) vard r.
Bu durum enflasyon ataleti yaratmaktad r. Son olarak, bu ülkelerin genellikle geçmi8te birkaç kez
denenmi8 ve ba8ar ya ula8mam 8 enflasyonu dü8ürme çabalar olmu8tur ve bu çabalar
enflasyonun daha da h zlanmas yla sonuçlanm 8t r.
Heterodoks olarak adland r lan stikrar politikalar n n temel amaçlar n n ba8 nda, bütçe
aç klar n n MG’e oran n (%5’in alt na ) dü8ürmek; enflasyon ataletini k rmak için mevcut
endeksleme düzenlemelerini kald rmak ve fiyat istikrar n sa:lamak için ücret ve fiyat
kontrollerine ba8vurmak gelmektedir.
Bütçe aç klar n azaltman n yolu mali disiplinden geçmektedir. S k bir maliye politikas ve
onu destekleyecek olan bir para politikas , stabilizasyon politikalar n n temelini olu8turmaktad r.
Mali Reform, k sa dönemde, kamu harcamalar n k smay , mevcut vergilerin oranlar n artt r p
yeni vergileri devreye sokmay , kamu i8letmelerinin ürün fiyatlar nda art 8lar ve bütçe
üzerindeki faiz yükünü azaltmak için iç borçlarda k s nt y gerektirmektedir. Uzun dönemde ise,
özelle8tirme ve d 8 borçlar n yeniden düzenlenmesi mali reform aç s ndan önem ta8 maktad r.
Parasal politikalar ise, yeni bir para birimini devreye sokmak (1985'de Arjantin'de yap lan
Austral planda 1000 pesoya e8it para birimi Austral, 1991'de de 1 dolara e8it olan yeni pesonun
ve Brezilya'da yeni cruzadonun devreye sokulmas gibi), nominal faiz oranlar n yeniden
belirlemek, kamu ve özel kesime verilen kredilerin seviyesine bir tavan koymak, parasal bir
büyüklükle ilgili sabit bir kural koymak, otomatik bir parasal kontrol sistemi olarak Para Kurulu
olu8turmak (Arjantin) veya do:rudan do:ruya enflasyonu hedeflemek gibi uygulamalar
olmu8tur. Bütün bu uygulamalar hayata geçerken Merkez Bankas n n yapaca: veya
yapamayaca: 8eyleri kesin ve aç k bir 8ekilde aç klamas ve siyasi otoriteden ba: ms z karar
alabilmesi güvenilirlik aç s ndan önem ta8 maktad r.
Heterodoks Politikalar n ikinci bir aya: , döviz kurunun sabitle8tirilmesidir. Eksik bilginin,
bozukluklar n, rijitliklerin oldu:u bir (geli8mekte olan) ekonomide döviz kuru hedefi parasal
hedeflerden daha etkin olmaktad r. Reel para talebinin a8 r de:i8ken ve tahmin edilemez oldu:u
durumda, bir parasal büyüklü:ü hedeflemek; hem esnekli:i azaltt : için, hem fiyatlar n ve
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döviz kurunun gelece:ini belirsiz b rakt : için, hem de reel faiz oranlar n n art 8 yoluyla üretimi
dü8ürece:i için art k önerilmemektedir. Döviz kurunun sabitle8tirilmesi ise, fiyatlama kararlar n
do:rudan etkileyen temel de:i8kenlerden birini önceden saptayarak belirsizli:i azalt p enflasyon
bekleyi8lerini dü8ürmektedir. Ayr ca sabit bir kurun aç k bir ekonomide d 8 ticarete konu olan
mallar enflasyonuna s n r getirece:i beklenmektedir. Ancak döviz kurunu sabitle8tirmenin de
zorluklar ve sorunlar vard r: Öncelikle ba8lang ç döviz kurunun seçiminde zorluk vard r, e:er
çok dü8ük olursa program çabucak güven erozyonuna u:rar; e:er yüksek olursa 'kal nt
enflasyon' riski do:ar. kincisi, döviz kurunun sabitlenmesinin enflasyon bekleyi8lerini azaltmas
sonucunda para talebinin artmas , sabit kuru sürdürmek zorunda olan Merkez bankas n n yabanc
varl klar kar8 l : nda piyasaya yerli para sürmesine neden olmakta, bu da enflasyon bask s n
artt rmaktad r. Bu durumda merkez bankas ya enflasyonun sürmesine neden olan bu para arz
art 8 n sürdürecek; ya da net iç varl klar s n rl tutabilmek için yüksek kamu iç borçlar ve
yüksek faiz oranlar na katlanacakt r. Görüldü:ü gibi, dezenflasyonun ba8lang ç a8amas nda,
parasal sterilizasyon toplam talebi düzenlemekte riskli ve pahal bir yol olmaktad r. Üçüncüsü,
para otoriteleri sabit döviz kurunu devreye sokarken, döviz kurunun geçici bir süre için mi, yoksa
süresiz olarak m sabitlendi:i konusuna karar vermelidirler. Geçici bir süre için sabitleme,
"çapa"n n ne zaman kald r laca: sorusunu aç k b rakmaktad r: Bu, "peso-problemi" diye
adland r lan, faiz oranlar ve fiyatlar n keyfi bir devalüasyon olas l : na kar8 risk primi içermesi
durumunu yaratacakt r. Öte yandan, enflasyonun uluslar aras bir düzeye inece:ini ve reel döviz
kurunun sürdürülebilir bir de:erde kalaca: n umarak, belirsiz bir süre için döviz kurunu
sabitlemek de oldukça tehlikeli bir te8ebbüs olmaktad r (Heymann and Leijonhufvud,1995:126).
Döviz kurunun (veya onun de:i8im oran n n) sabitle8tirilmesinde çe8itli uygulama biçimleri
olmu8tur. Örne:in srail'de ba8lang çta Temmuz 1985’te schekell %20 devalüe edildikten sonra,
1$=1,5 8ekel olarak sabitle8tirilmi8tir. A:ustos 1986'da 8ekel, srail'in ticaretinde a: rl : olan be8
ülkenin paralar ndan olu8an bir sepete göre sabitlenmi8tir. Ocak 1987'de yeni aç lan bir istikrar
paketine göre sepet uygulamas devam ettirilerek, 8ekel %10 devalüe edilmi8 ve 1$=1.65 8ekel
olmu8tur (Leiderman and Helpman, 1993:24 ve Beckerman,1992:169).
Xili ve Meksika’da daha farkl uygulamalar olmu8tur: Xili’de 8ubat 1978 ile haziran 1979
aras nda enflasyon oran n n alt nda ve önceden bildirilen oranlarda devalüasyonlar yap lm 8;
haziran 1979'dan sonra ise 1$=39 peso olarak belirsiz bir süre için sabitle8tirilmi8tir. Meksika'da
farkl bir kal p uygulanm 8t r: Xubat/Aral k 1988 aras nda nominal döviz kuru, anti-enflasyonist
politikan n temel çapas olarak sabitle8tirildi. Ocak1989 ile kas m 1991 aras ndaki dönemde ise,
peso bilinçli bir 8ekilde enflasyon oran n n alt nda olarak ve önceden saptanm 8 miktarlarda ve
giderek azalarak devalüe edildi:1989'da her gün bir peso, 1990'da 80 cent, 1991'de önce 40 sonra
20 cent olmak üzere devalüasyon miktar azalt ld . 1991 Kas m nda sisteme baz esneklikler
eklenerek, tavan ve taban belli bir döviz kuru band benimsendi. 1993 ekimine kadar fiili
peso/dolar paritesi istikrarl yd ve band n ortalar nda kal yordu. 1994’te siyasi ve di:er
geli8melerin sonucunda, döviz kuru bask alt nda kald ; band n üstüne do:ru hareket etti; band n
geni8letilmesi çabas gecikme nedeniyle ba8ar l olamad (Edwards,1998:682).
Heterodoks politikalar n üçüncü aya: ise, ücret ve fiyatlar n dondurulmas , ayarlanmas
veya kontrolünü içeren gelirler politikas d r. Özellikle kamu mallar na ait fiyatlarda ba8lang çta
bir defal k ayarlama yap larak, fiyatlar n belli bir dönem dondurulmas gündeme gelmektedir.
Özel sektör fiyatlar nda ve ücretlerde ise, bir endeksleme yerine hükümet, i8verenler ve
sendikalarla birlikte anla8maya vararak bazen ücret ve fiyatlar n dondurulmas n , bazen de bir
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hedef saptayarak a8amal olarak ayarlanmas n sa:lamaktad r. Bilindi:i gibi, ekonomide aç k
veya gizil olarak yap lm 8 uzun (orta) dönemli sözle8melerin varl : , enflasyon beklentilerinin
k r lmas n engelleyip geciktirerek bir enflasyon ataletini beslemektedir. Dozu dikkatli ayarlanan
ve geçici olmas sa:lanan güvenilir bir gelirler politikas n n enflasyon ataletini k rmakta önemli
rolü olacakt r ( srail ve Arjantin’deki fleksibl idari fiyatlar uygulamas olumlu sonuçlar
vermi8tir.). Ancak bu politikalar n kuyruklar, k tl klar ve karaborsa yaratma riski de vard r (1986
Brezilya Cruzado plan nda oldu:u gibi). Özellikle bir istikrar politikas n n sözle8melerin ileriye
veya geriye dönük beklentilere ba:l olarak endekslenmesini sa:lamas , politikalar n sonuçlar
üzerinde etkili olmaktad r. leriye dönük beklentilere dayanan sözle8meler (Meksika örne:inde
ekonomik ve sosyal anla8man n-Pacto- sonucunda oldu:u gibi) enflasyon ataletinin k r lmas nda
olumlu etki yapmaktad r.
Temel ö:esi döviz kuru çapas olan bu istikrar politikalar n n ilk etkileri, sonuçlar ba8ar l
olsun veya olmas n, genellikle ayn paralelde olmu8tur: Enflasyon oran hedeflenen devalüasyon
oran na yak nla8mas yava8 olmaktad r; reel döviz kurlar a8amal olarak dü8mü8 ve yerli para
de:er kazanm 8t r; d 8 ticaret dengesi bozulmaktad r; ülke içi harcamalarda a8 r geni8leme
olmakta; a8 r de:erlenen yerli parayla yava8 ayarlanan enflasyon birle8ti:inde daralma etkisi a: r
basmaya ba8lamaktad r (Uribe,1997:198).
Geçmi8ten günümüze uygulana gelen döviz kuruna dayal heterodoks istikrar
politikalar n n ço:unlukla sorunlarla ve krizlerle sona ermesi bu politikalara olan güveni
zedelemi8tir. Özellikle 1994'te Meksika'da ya8anan kriz ve ba8ar l örnek olarak gösterilen
Arjantin uygulamas n n son durumu da bu güvensizli:i peki8tirmektedir (Economist,2000).
Uygulama tecrübelerinden al nan dersler, sabit bir döviz kuru politikas n n mutlaka tutarl para ve
maliye politikalar yla desteklenmesi gere:ini; dikkatli ve (ileriye dönük) beklenen enflasyona
ayarl bir gelirler politikas n ve politikalara tam güvenin (siyasi ve ekonomik istikrar n )
zorunlu oldu:unu ayr ca bu ülkelerin uygulama süreci içinde yap sal sorunlar n a8mas
gerekti:ini ortaya koymaktad r.
III. TÜRK YE: ARALIK
DE?ERLEND RME

1999

ST KRAR

PROGRAMI
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Yukar daki teorik ve uygulamal de:erlendirmelerin 8 : nda son bir y ld r enflasyonu
dü8ürme politikas uygulamas ya8ayan ülkemizin durumunu irdelemeye çal 8aca: z. Bilindi:i
gibi, 1999'un Aral k ay nda IMF ile yap lan Stand-By anla8mas ndan önce, Türkiye 1998
Temmuz ay nda ba8layan Yak n zleme Anla8mas yla bütçe, para politikas ve yap sal reformlar
içeren ve enflasyonu dizginlemeyi hedefleyen bir yola zaten girmi8ti. 1998’in ilk yar s nda rezerv
parada ilan edilen bir hedef band yla, y l n ikinci yar s nda ise Net ç Varl klar hedefleyen para
program yla Merkez Bankas , kamu aç klar n n hiçbir zaman parasalla8t r lmayaca: mesaj n
veriyordu. Siyasi otoritenin de bütçe disiplinine dikkat etmesi (özellikle 1999'un ikinci yar s nda)
ve baz vergi kanunlar yla Tahkim yasas n ç karmas bu konudaki kararl l : peki8tirmi8tir.
1998'de y ll k enflasyon oran %68 ve 1999'da ise %67'ye inmi8tir.
9 Aral k 1999'da Uluslararas Para Fonu'na sunulan niyet mektubu ile ba8layan
Stabilizasyon Program ise, yukar daki çerçevenin çok daha ayr nt l , teknik ve geli8tirilmi8 bir
versiyonudur ve çeyrek yüzy ld r ülkenin kaderi haline gelen enflasyonu dü8ürme yolunda
samimi ve üzerinde dü8ünülmü8 bir niyeti yans tmaktad r. Üç y l sürdürülmesi üzerinde görü8
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birli:ine var lan anla8man n temel amaçlar , tüketici enflasyonunu (2000 y l sonunda %25, 2001
sonunda %12 ve 2002'de %7 ye) indirmek, reel faiz oranlar n makul düzeylere dü8ürmek,
ekonominin büyüme potansiyelini artt rmak ve kaynaklar n daha etkin ve adil da: l m n
sa:lamak olarak belirtilmi8tir. Program üç temel unsura dayanmaktad r: Kamu sektörü temel
fazlas n mümkün oldu:u kadar yüksek tutmak için s k bir maliye politikas ; s k bir para ve
döviz kuru politikas ; ilk iki politikay destekleyen tutarl gelirler politikalar ile yap sal
reformlar.
1999'da GSMH'n n %-2.8'i olan kamu sektörü temel fazlas n , 2000 y l nda GSMH'n n
%1.5'u olarak tahmin edilen deprem harcamalar hariç, GSMH'n n %3.7'sine yükseltmek için,
kamunun faiz yükünü dü8ürmek öncelikli olmaktad r. Bu amac n gerçekle8tirilmesinde 26 Kas m
1999'da onaylanan vergi paketinin ve deprem nedeniyle devreye girecek olan ek vergilerin ve
yine Eylül 1999'da yasala8an sosyal güvenlik reformunun olumlu katk lar n n yan s ra, personel
ve di:er cari harcamalardaki k s nt lar n önemi büyük olacakt r. Bunlar n yan s ra d 8 borcu iç
borç yerine ikama ederek ve kapsaml bir özelle8tirme (GSMH'n n en az %3.5'una kar8 gelen
8ekilde 7.6 milyar ABD dolar gelir getirecek) program yaparak da bu amaç desteklenecektir.
Para ve döviz kuru politikalar ise, gelece:e dönük belirsizli:i azaltmak için önceden
taahhüt edilmi8 hedefleri belirleme ve bunu yaparken de gereksiz kat l klara yol açmayacak
8ekilde esneklik sa:lama ve vadeyi önceden saptama ilkelerine dayand r lm 8t r. Buna göre,
fiyatlama kararlar n etkilemede çok önemli role sahip döviz kurunun "çapa" olarak kullan lmas
ve bu yolla fiyat ayarlamalar n n kurdaki de:i8ime yakla8mas n n sa:lanmas benimsenmekte ve
1 ABD Dolar +0.77 EURO olarak belirlenmi8 bir kur sepetinin bir y ll k bir zaman için önceden
ilan edilmesi yolu izlenmi8tir. Program n ikinci 18 ayl k dönemini kapsayan Temmuz 2001Aral k 2002 döneminde ise, merkez parite etraf nda simetrik olarak giderek geni8leyen bir "band"
uygulamaya sokularak daha esnek bir kura a8amal geçi8in ba8layaca: belirtilmektedir. Band n
toplam geni8li:i Aral k 2001 sonunda %7,5’a; 2002 Haziran sonunda %15'e ve 2002 Aral k
sonunda %22.5'a ç kar lacakt r.
Döviz kuru politikas nda oldu:u gibi, para politikas nda da Yak n zleme Anla8mas n n
hedefleri sürdürülmekte; temel büyüklük olarak merkez bankas bilançosundaki Net ç Varl klar
kalemine getirilen "tavan" limiti sürdürülmektedir. lk 18 ayl k dönem boyunca, net iç varl klar,
hedeflenen maksimum de:eri (-1.2 trilyon TL) merkez al narak ve bir önceki üç ay n sonundaki
para taban büyüklü:ünün (+-) yüzde 5’inin belirledi:i paralel bir bant içinde dalgalanmas na izin
verilerek sürdürülecektir. "Net Uluslararas Rezervler" (Net d 8 Varl klar-Bankalar n Döviz
Mevduatlar ) kalemi ise, rezervlerin dü8ebilece:i minimum seviye (2000 y l için bu alt s n r
12000 ile 13500milyon ABD Dolar ) ile s n rland r lmaktad r. Merkez Bankas n n piyasalar için
TL yaratma i8lemi ise, belirlenen kurdan getirilen tüm dövizi almak ve istendi:inde piyasaya
döviz kar8 l : TL likiditesi vermek 8eklinde gerçekle8tirilecektir. Bu uygulama bir nevi Para
Kurulu benzeri bir uygulamad r. 2001 y l ikinci yar s ndan itibaren a8amal olarak esnetilen
döviz kuru politikas yla beraber para politikas da, net iç varl klar hedefi de esnetilecektir. Bu
esnemelerin devam nda kura dayal bir politikadan enflasyon hedeflemeye yönelik bir para
politikas na geçi8 amaçlanmaktad r.
Program n gelirler politikas aya: , daha az ayr nt l ve di:er politikalar destekleyici
nitelikte saptanm 8t r. Daha çok kamu çal 8anlar ücret ve maa8lar n n, hedeflenen TÜFE ile ayn
oranda artmas 8eklinde belirlenmi8tir. Özel Sektör ücret ve fiyatlar konusunda Ekonomik ve
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Sosyal Konseyi çal 8t rma hedefi, 2.ek niyet mektubunda Haziran 2000 olarak belirtilse de, bu
uygulama hayata geçirilememi8 ve özel sektör ücret art 8lar parçal bir yap göstermi8tir.
18Aral k 2000 tarihli son niyet mektubunda ise, özel sektör ücret ve fiyatland rma kararlar n n
enflasyon hedefine uygunlu:unu sa:lamak için hükümetin daha aktif rol oynayaca:
belirtilmektedir.
Program n en a: rl kl ve belki de uygulanmas en zor k sm n olu8turan Yap sal Reformlar
ise, öncelikle kamu finansman n kuvvetlendirmeyi ve kamu harcamalar ndaki israf azaltmay
hedefleyen tar m ve sosyal güvenlik reformlar n , kamu mali yönetiminde 8effafl : , vergi
politikas nda ve idaresinde reformu, kapsaml bir özelle8tirme program n ve bankac l k
sisteminin yeniden yap land r lmas ve düzenlenmesini içermektedir.
Üç y ll k uygulama süresinin bir y ll k k sm n geride b rakt : m z dezeflasyon/
stabilizasyon politikas deneyimi, olumlu ve olumsuz pek çok boyutuyla incelenmeye de:er
özellikler ta8 maktad r
Her8eyden önce, program IMF’yle geçmi8te yap lm 8 di:er ülkelere ait tüm deneyimlerin
süzgecinden geçirilerek ve tüm ayr nt lar dikkate al narak haz rlanm 8t r. Bu program n ba8ar s
bir bak ma IMF'nin de sayg nl : aç s ndan önem ta8 maktad r. kincisi, Türkiye senelerdir ilk kez
bu kadar geni8 kapsaml , ayr nt l ve uzun dönemli bir uygulama için hem de üçlü bir koalisyon
hükümetiyle yola ç karken, hiç olmazsa ba8lang çta program n kararl l : ve güvenilirli:i
konusunda ku8kuya dü8memi8tir. Bu güvenilirli:in bir y ll k süre içinde ayn ölçüde sürdü:ünü
söylemek güç olsa da, politikalardan geriye dönülece:i konusunda bir sinyal de olmam 8t r.
Ancak zaman zaman program n hükümet içinde bir muhatab n n (sahibinin) olmad : yolunda
ele8tiriler yap lm 8t r.
Bir y ll k sürecin sonunda program hedeflerini a8an veya alt nda kalan de:i8kenler
olmu8tur. Kamu maliyesi konusunda hükümetin program hedeflerine ciddiyetle uymas ve mali
disiplini sa:lamas sonucunda, kamu sektörü faiz d 8 fazlas hedefi a8 lm 8; GSMH'n n %3,7 si
yerine %4,9 olarak gerçekle8mi8tir. 2001 için ise bu fazlan n GSMH'n n %5.7’si olmas
hedeflenmektedir.
Hedefin üstünde kalan di:er önemli büyüklükler enflasyon oran , cari aç k ve büyüme
oran olmu8tur. Döviz kuruna dayal stikrar politikalar nda ba8lang çta ekonominin canlanaca: ,
tüketimin artaca: , enflasyon oran n n istenen h zda dü8meyece:i ve cari aç : n ortaya ç kaca: ,
yani "önce geni8leme-sonra resesyon" çevriminin olaca: , program yapanlar taraf ndan beklense
de, beklenmeyen iç ve d 8 etkenler hedeflerin a8 lmas na yol açm 8t r. Öte yandan bu sonuçlar, bir
dezenflasyon politikas ndan genellikle daralma bekleyen pek çok kesimi de 8a8 rtm 8t r. Teorik
bölümde ayr nt yla anlatt : m z bu tüketim art 8 /büyüme/enflasyon etkisinin ülkemizde de ayn
kanallardan i8ledi:ini görüyoruz: Öncelikle, döviz kurlar ndaki sabitlemenin sonucunda faiz
oran0 paritesine göre faiz oranlar n n dü8mesi tüketimi tasarruflar aleyhine geni8letmi8tir. kinci
olarak, faiz oranlar ndaki dü8meyle birlikte artan nakit talebi, halk n yabanc varl klar n
bozdurup yerli paraya geçmesine, Merkez Bankas n n da para arz n artt rmas na yol açm 8;
bankalar n da kredilerini (daha az riskli oldu:u için özellikle tüketim kredilerini) geni8letmesine
neden olmu8tur. Üçüncüsü, faiz oranlar ndaki dü8ü8 halk n (ve bankalar n)ellerindeki menkul
de:erlerin (kamu ka: tlar n n) sermaye kazançlar n artt rm 8 ve gelecekteki vergi
yükümlülüklerinin bu kazançlar dengelemeyece:i dü8ünüldü:ünden, bu servet etkisi de talebi
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canland rm 8t r. Son olarak, programa duyulan güvenin tam olmamas ve mevcut uygun
ko8ullar n gelecekte ortadan kalkabilece:i ihtimali de bu günkü tüketimin canlanmas na etki
etmi8tir. Bu talep ve harcama art 8 , bir yandan ekonomiyi canland r p büyümeyi art r rken, öte
yandan istenen h zda dü8meyen bir enflasyon yaratarak anti-enflasyonist bir politika için
dezavantaj olu8turmaktad r. Enflasyondaki dü8meyi s n rlayan bir di:er etken de, d 8 ticarete
konu olmayan mal ve hizmetlerde enflasyon bekleyi8lerinin geriye dönük olmas ve uzun
dönemli sözle8melere ba:l olmas nedeniyle bu sektörlerde enflasyon ataletinin sürmesidir.
Sonuç olarak, %25 olmas hedeflenen 2000 y l sonu enflasyon oran %38 olarak gerçekle8mi8tir.
Program n ba8lang c nda çok ele8tirilen ve gerçekle8mesi mümkün görülmeyen % 5 -5,5’luk
büyüme oran hedefi de fazlas yla a8 lm 8t r.
stenen h zda dü8meyen ve süren enflasyonla sabit döviz kurunun birle8mesi sonucunda ise
yerli para a8 r de:er kazanmakta; cari i8lemler aç : artmakta; bunun da daha sonraki dönemde
talebi k s c , resesyona yol aç c bir etki yarataca: beklenmektedir. Gerçekten 2000 y l sonu
itibariyle 8.2 milyar $ olaca: ve GSMH'ya oran n n %1.8 olaca: hedeflenen cari aç : n oran
olarak %4.8 olaca: anla8 lm 8t r. Cari aç kta bu beklenenden çok yüksek gerçekle8menin alt nda
TL'nin de:erlenmesinin yan s ra, Türkiye'nin d 8 ticaretinin büyük bölümünü gerçekle8tirdi:i
Avrupa Birli:i ülkeleri para birimi euro’nun dolar kar8 s nda beklenmedik düzeyde de:er
kaybetmesinden dolay bu ülkelerden yap lan ithalat n (ba8ta otomobil ) artmas n n ve petrol
fiyatlar n n 1999 'a göre üç kattan fazla yükselmesinin yatt : bilinmektedir.
Program n ilk y l n n bitimine bir ay kalana kadar (Kas m 2000 ba8lar ) Programda
ya8anan yukarda belirtti:imiz tüketim, büyüme, enflasyon ve cari aç ktaki ciddi hedef
sapmalar n n ve baz yap sal reformlardaki gecikmelerin (Telekom sat 8 n n gecikmesi, kamu
bankalar n n sat lamamas , Bankac l k sektöründeki düzenlemelerin gecikmesi, bütçe d 8
fonlar n denetiminin gerçekle8tirilememesi ); gelirler politikas ndaki yetersizliklerin bilinmesine
ve toplumun çe8itli kesimleriyle sa:lanmas gereken diyalog ve konsensüsün ihmal edilmesine
ra:men, genellikle bütün toplum kesimlerinde program n ba8ar l oldu:u ve mevcut eksikliklerin
üstesinden gelinece:i konusunda güven vard . Para ve kur politikas hedefler a8 lmadan
yürüyordu. 8adamlar "on y l sonras n görebildiklerini" belirtirken, ktisatç bilim adamlar
program n baz aksakl klarla beraber iyi yürüdü:üne, gereken önlemler al n rsa sorunlar n
a8 laca: na inan yorlard . IMF Heyetinin Eylül 2000’de dikkati çekti:i hususlar ve al nmas
gereken önlemler de a8a: yukar bu konular kaps yordu: Devletin tüketim ve yat r m
harcamalar n n daha da fazla k s lmas ; e:itim, sa:l k ve konut gibi enflasyonda inatç sektörler
için önlemlerin al nmas ; tüketici kredileriyle canlanan iç talebi k s c politikalar n uygulamaya
geçmesi; özelle8tirmenin h zland r lmas n n sa:lanmas . Bütün bunlar çok s k bütçe ve maliye
politikas demektir. 2001 Bütçesi de IMF ile yap lan s k pazarl klarla bu çerçevede haz rland :
Buna göre, faiz d 8 harcamalardaki art 8 %21 olarak hedeflenirken (2000'de bu art 8 %49.8 di)
faiz ödemelerinin %17.5 azalt laca: (2000'de bu oran +%89.3 'dü) ve faiz d 8 fazlan n
GSMH'n n %5'ine ç kar laca: hedeflenmektedir. Vergi gelirlerinin ise, nominal %32.4
artt r larak 31.8 katrilyon TL’ye yükselmesi; bütçe aç : n n da 2001'de GSMH'n n %3.4'üne
gerileyece:i hesaplanmaktad r.
2001 y l için saptanan di:er hedefler ise, y l sonu itibariyle %12 düzeyinde TÜFE
enflasyon oran ; %4-4.5 civar nda bir reel GSMH oran ve GSMH'n n %3.5'unu a8mayan bir cari
aç k seviyesidir.
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Bize göre, bütün eksikliklerine ra:men tam olmasa da güvenin sürmesindeki ve
8ikayetlerin dozunun zay f kalmas ndaki temel etken, bir istikrar politikas ndan beklenenin ve
geçmi8teki deneyimlerin aksine ekonominin bir daralma de:il, bir büyüme trendine girmi8 olmas
ve (sabit gelirliler hariç)
toplumun hiçbir kesiminin 2000 y l içinde dezenflasyonun
maliyetlerini henüz ya8amam 8 olmas d r. Ancak Kas m ay n n ortas nda hiç kimsenin
beklememi8 oldu:u k sa dönemli ve küçük çapl gibi nitelendirilen mikro temelli bir bankac l k
krizi, mali kesimde yaratt : sars nt yla birlikte program n en sa:lam aya: olarak görülen para ve
kur politikalar n n da kar 8mas na yol açm 8, programa olan güvenin ciddi 8ekilde bozulmas na
neden olmu8tur. Krizle birlikte bütün program n tekrar gözden geçirilmesi gere:i do:mu8; IMF
ile temaslar h zland r larak program desteklenmeye ba8lanm 8t r. Ba8lang çta küçük çapl ve k sa
vadeli olarak alg lanan bu krizin uzun vadeli etkilerinin hiç de az msanmayacak boyutlarda
oldu:u ve istikrar politikas n n gelece:ini etkileyece:i zaman içinde daha netle8mi8tir. Önemli
gördü:ümüz hususlar a8a: daki gibi de:erlendirebiliriz:
• Bankac l k sektöründe k sa vadeli bir likidite krizi olarak ortaya ç kan bunal m n asl nda
geçmi8i çok öncelere dayanan ve 1995'te de ciddi sinyaller veren yap sal sorunlardan
kaynakland : bilinmelidir. Oysa çok yak n zamana kadar "Bankac l k Sektörünün nispeten
ileri bir sektör oldu:unu ve de:i8imlere ayak uydurmakta zorlanmayaca: n " dü8ünüyorduk.
Bir Dezenflasyon politikas uygulamas na kurumlar n yap lar n n nas l uyumla8aca: ve
tepkilerinin nas l olaca: konusunun dikkatlice izlenmedi:i; bir sürece yay lmas gereken ve
ince ayarlamalarla al nmas gereken önlemlerin çok h zl ve emirlerle al nmas n n çözüm
de:il sorun yarataca: ortaya ç km 8t r. Mikro bazda ise, risk yönetiminin önemi daha fazla
belirginle8mi8tir.
• Döviz kuruna dayal politikalar n belirgin özelli:i olan "önce geni8leme sonra resesyon"
kal b n n Türkiye 'de de i8ledi:i, 2000 y l nda %6.5-7 büyüyen ve cari aç klar h zla artan
ekonominin so:utulmas için 2001 y l nda talep k s c önlemlerin h zla al nmas gereklili:i
ortaya ç km 8, bütçe ve maliye politikalar da buna göre ayarlanm 8t . Son krizle birlikte
özellikle yükselen faiz oranlar nedeniyle tüketim ve yat r m harcamalar ndaki daralman n
boyutlar n n geni8leyece:i ve ekonominin beklenenden daha erken ve daha derin bir resesyona
girece:i beklenebilir. Öte yandan, yükselen faiz oranlar n n bütçenin dengelerini bozaca: ve
faiz giderlerini artt raca: aç kt r. Ayr ca krizdeki bir mali sektör ve daralan bir ekonomide
vergi hedeflerinin de ne kadar tutturulabilece:i belirsizdir.
• 2000 y l ndaki büyümeye paralel olarak programa ba:lanan umutlar n, 2001'de s k bütçe ve
maliye politikalar , artan vergiler, k s lan harcamalar, artan banka/borsa ma:durlar , artan
iflaslar, azalan üretim ve artan i8sizlikle 8ikayetlere dönü8ece:i ve maliyetlerin as l 8imdiden
sonra ba8l yor olmas n n ve uzun döneme yay laca: n n beklenmesi, bütün bunlara
dayanabilecek güçlü bir siyasi irade ve politik istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç
duyulaca: n göstermektedir.
•

çinde bulundu:umuz y l, özellikle para ve kur politikalar aç s ndan önem ta8 maktad r. 2000
y l nda bu politikalardaki devaml l : n tersine, 2001'de özellikle y l n ikinci yar s ndan itibaren
hem kur politikas bantl sisteme geçecektir; hem de para politikas nda Enflasyon hedefleme
politikas gündeme gelecektir. Her ikisinin de yarataca: belirsizlikler ve riskler oldu:u
bilinmelidir. 2000 Temmuzuna kadar bants z kur politikas sürmesine kar8 l k, bankac l k krizi
nedeniyle para politikas nda de:i8iklik gündeme gelmi8, N V 'lar hedefi etraf ndaki dar bant
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kald r lm 8; bu yolla para politikas n n esnekli:i artt r lmaya çal 8 lm 8t r. Bilindi:i gibi, 2000
y l nda para politikas ndaki s n rl l k, yani sadece döviz kar8 l : piyasaya TL verebilme ve
merkez bankas n n bu s n r ancak parasal taban n %5 oran nda a8abilmesi, piyasadaki likidite
ve k sa dönemli faiz oranlar n döviz giri8lerine ba:l k lmaktayd . Bu da geçti:imiz y l n ilk
yar s nda h zl sermaye giri8inin sonucu olarak piyasadaki yerli paran n artmas na, faiz
oranlar n n da çok dü8mesine neden olmu8tu. Kas m krizinden sonra, ek niyet mektubunda
belirtildi:i gibi band n kald r lmas , herhangi bir döviz ç k 8 ve giri8i durumunda ekonomide
likidite daralmas (veya geni8lemesi) sorununu çözecek 8ekilde Merkez Bankas n n bant
tedirginli:ine kap lmadan piyasaya müdahale edebilece:i anlam na gelmektedir. Bu ayn
zamanda k sa dönemli faiz oranlar ndaki oynakl : n bertaraf edilece:ini ifade etmektedir. Bu
politika de:i8ikli:iyle, hem para politikas esnetilmekte hem de geçen seneki a8 r faiz
dü8ü8lerinin yaratt : tüketim art 8lar ve cari aç : n önüne geçilmek istenmektedir. Bu politika
uygulamas n n en yak n örne:i, Niyet mektubundaki performans kriterine göre 11 Ocak 2001
için N V rakam n n hedeflenen miktar olan 1460 trilyon liraya kar8 l k Merkez Bankas n n
müdahalelerle bu miktar 281 trilyon lirada tutarak faizlerin dü8mesini engellemesi olmu8tur.
Banka krizinin boyutlar n n büyümesinde para politikas ndaki bu bant s n rlamas kural n n
getirdi:i gecikmelerin rolü oldu:u genellikle kabul edilmekte ve Merkez Bankas n n kural
bozmama konusundaki tavr baz lar nca ele8tirilmektedir. Merkez Bankas ise güvenilirli:ini
zedelememek için do:ru bildi:ini yapm 8t r. Bu noktada aç kça kurallar m yoksa ko8ula göre
de:i8en iradi politikalar m tart 8mas ya8anm 8t r. Kurallar n uzun dönemli güvenilirlik
aç s ndan önemi inkar edilemese de, k sa dönemli sorunlar n çözümünde Yeni-Klasik
iktisatç lar n önerdi:i gibi esnetilebilir kurallar n (ko8ula göre uyumla8an-contingent rules)
gere:i ortaya ç km 8t r. Yeni bants z para politikas uygulamas n n bu gereklili:i kar8 lamaya
yönelik oldu:unu söyleyebiliriz.
Enflasyon Hedefleme konusu ise, Kas m krizinden önce çok ciddiyetle tart 8 l p gündeme
oturmu8tu. Krizin bu konuyu biraz rafa kald rd : söylenebilirse de son Ek Niyet mektubunda
yine üzerinde duruldu:unu görüyoruz. Enflasyon Hedeflemenin önemli ön ko8ullar oldu:unu
ak lda tutmak gerekmektedir: Ba8ar l bir dezenflasyon dönemini takiben enflasyon oran n n
program n sürdürülebilirli:ini sa:layacak makul bir düzeye inmi8 olmas ; kurumsal bir alt
yap reformunun yap lm 8 olmas ; geli8mi8 bir finansal sistem ve politik kurumlar; uzun
geçmi8li ve yo:un bir veri taban n n varl : . Burada ba: ms z veya ba: ms zca hareket
edebilen bir Merkez Bankas n n varl : büyük önem ta8 maktad r. Ek Niyet mektubunun
30.maddesinde belirtildi:i gibi, Nisan 2001 sonuna kadar ç kart lmas kararla8t r lan yeni bir
Merkez Bankas Kanunu, Enflasyon Hedeflemenin gere:i olarak öne sürülmektedir. Bu
gerekli bir giri8im olsa da, di:er 8artlar n ne kadar kar8 lanabilece:i ve yeni bir uygulaman n
i8letilmesinin ne gibi sorunlar yarataca: belirsiz kald : için, program aç s ndan yeni bir
belirsizlik kayna: d r.
• 2001 y l n n özellikle ilk aylar nda program n i8lemesi için gerekli olan çok say da yasan n
ç kar lmas veya yasal düzenlemelerin yap lmas zorunlulu:u, hedeflerin gerçekle8mesinin bu
icraatlara ba:l olmas , programda s k 8ma ve zorlamalara yol açabilecek görünmektedir. 2000
y l nda bu konularda ya8anan gecikmeler, orta vadeye yay lmas nda yarar olan düzenlemelerin
s k 8arak ve aceleyle yap lmas 2001'in yükünü artt raca: gibi, yasal çeli8melerin yol açaca:
aksamalar nedeniyle program n ba8ar olas l : n zay flatacakt r.
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• Bir ölçüde yukarda belirtti:imiz etkenden, büyük ölçüde de ya8anan krizden dolay program n
üç y lda tamamlanabilirli:i sars nt geçirmi8, uzama riski ortaya ç km 8t r. A8amal (Gradual)
politikalar n en büyük riski olan geriye dönme ve politikalardan cayma sorunu sürecin
uzamas yla daha fazla önem kazan r. Ximdilik siyasi otoritenin gösterdi:i kararl l k ve politika
yöneticilerinin öz verili çal 8malar politikalardan vazgeçme ihtimalinin zay f oldu:unu
gösterse de, vadenin uzamas Türkiye gibi siyasi s k nt lar yo:un olan bir ülke için pek istenir
bir durum de:ildir.
• IMF stikrar politikalar nda ya8anan çok say da ba8ar s z örne:in ve bu politikalar n krizlerle
sona ermesinin de, Türkiye deneyimi aç s ndan dikkate de:er yönü vard r. Türkiye enflasyonu
dü8ürme ve fiyat istikrar n tesis etme yolunda ciddi bir niyetle zor bir i8e giri8mi8tir. Bu yolda
yapaca: uygulamalar s n rl d r ve IMF destekli olmak zorundad r. Bir çok geçmi8 ve
ya8anmakta olan stikrar politikas uygulamas sorunlar , elbette program n yap c s ve
uygulay c s olan teknik kadronun da malumudur. Ama eldeki reçete de bellidir. Özellikle
Arjantin kötü örne:i Türkiye taraf ndan da yakinen takip edilmektedir. 1991'den beri
uygulanan stikrar program yla a8a: yukar bütün ev ödevlerini (kapsaml bir özelle8tirme,
Para Kurulu uygulamas ) yapm 8 bir ülkenin son bir y ld r ya8ad : yo:un resesyon, IMF
yönetimli politikalara atfedilmektedir (Hanke, 2000 ve Economist,2000). Ayn 8ekilde,
Türkiye'deki son krizde de, özellikle Para Kurulu olmadan Merkez Bankas yoluyla Para
Kurulu benzeri bir politikan n uygulanm 8 olmas n n rolü vurgulanmakta ve IMF kökenli bir
fiyasko ya8and : belirtilmektedir (Hanke,2000). Ancak bir stikrar politikas n n uygulama
sonuçlar n n ne olaca: n n her ülkenin uyumla8ma kapasitesinin, kurumsal yap lar n n,
toplumsal davran 8 biçimlerinin ve d 8 ko8ullar n yaratt : farkl l klara ba:l oldu:unu ve
bütün bu etkenlerin,
politikalar n ba8ar veya ba8ar s zl : n yere ve zamana göre
de:i8tirdi:ini çal 8mam z n ba8 nda belirtmi8tik. Buna göre, kötü örnekler, uygulamalardan
vazgeçmeyi de:il yap lanlar ve yap lacak olanlar daha dikkatli de:erlendirerek ve dersler
alarak yoluna devam etmeyi ça:r 8t rmal d r. Ayr ca Türkiye deneyiminin IMF için de son
s navlardan biri olmas , bu son 8ans birlikte kullanman n getirece:i çaba ve kazan mlar
artt racakt r.
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