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A • SON YILLARDA OLUŞAN ENFLASYONU N BOYUTLARI
FİYAT İSTİKRARI HEDEFİ:

1 - Enflasyonun Mahzurları ve Fiyat İstikrarı Hedefi :
Türkiye'nin 2000'li yıllara girerken çözümlemesi gereken en önemli ekonomik ve sosyal sorunların başında enflasyonun ·önlenmesi gelir. Daha geniş
bir perspektifle, gerçekleştirilmesi gerekli ekonomik ve sosyal hedefleri şu te, mel noktala.rda toplayabiliriz:
- Enflasyonun önlenmesi; fiyat istikrarı içinde, sürekli ve yüksek bir büyüme hızının sağlanması.
- Dış ödemeler ve döviz darboğazı sorunlarının bertaraf edilerek sürekli
büyümenin bu yönden ~ekteye uğramasının önlenmesi.
- Gelir dağılımının düzeltilmesi.
Enflasyonun mahzurları uzun tartışmalara gerek kalmaksızın herkes ta~
rafından kab.ul edilmektedir. Başlıca mahzurlarını zikretmek gerekirse;
- Enflasyon gelir dağılımını düşük gelirliler aleyhine bozrnaktadır. Bu
husus gerek ücretli ve maaşlıların reel gelirlerinde azalmalar gerek vergi yükünde gayri adil değişmeler suretiyle ortaya çıkmaktadır.
- Enflasyon, tasarrufları menfi yönde etkilemekte ve tüketimi kamçıla
maktadır. Yatırımların ise uzun vadeli ve verimli sektörlerden ziyade
kısa vadede spekülatif kazanç sağlayan, fakat gerçekte ve uzun vadede
verimli olmayan alanlar~ kaymasına yol açmaktadır. Böylece büyüme
hızı düşmektedir.
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- Fiyat artışları, döviz kurlarında yeterli ayarlamalar yapılmadığı takdirde, dış ödemele~ bilançosunu da menfi yönde etkilemekte; ihracat artış hızını düŞürmekte, ithalatı yükseltmekte, dış borçlanmayı arttırmak
tadır.

Görülüyor ki, kronikleşen enflasyon tüın temel hedeflerin gerçekleşmesi
ni önlemekte, ciddi ekonomik ve sosyal sorunlar yaratmaktadır. İkinci safhada etkilerini ahlaki yargılar ve manevi değerlerde de gösterebilmektedir.
2 - Son

Yıllarda Oluşan

Enflasyon ve 2fl Ocak 1980

Kararları:

Türkiye maalesef son 15 yıldan bu yana devamlı ve yüksek bir enflasyon
ile karşı karşıya kalmıştır. 1970'li yıllardaki . enflasyonda, iç etkenler yanında
petrol fiyatlarının OPEC tarafından yükseltilmesi ve 1973-74' de de stagflas- .
yon gibi dış etkenlerin rolü büyüktür. 1974'de ayrıca Kıbrıs Barış Hareketanın yol açtığı harcama artışı da bir başka etken olmuştur. Enflasyon 1975-76
yıllarındaki nispi bir düşmeden sonra ve 1977'den itibaren giderek yükselmiş
tir. Bahis konusu yıllara ait fiyat artışları ve GSMH reel büyüme hızı Tablo
1' den izlenebilir:
24 Ocak 1980 kararları ekonomi politikalarında önemli bir dönemeci
teşkil eder ve burada kısa da olsa mutlaka ele alınması gerekir. 24 Ocak kararları iç etkenlerle meydana gelen enflasyonu azaltmayı ve uzun vadede. önlemeyi, aynı zamanda dış ödemeleri düzeltmek, ihracatı arttırmak, ithalat artışı'
nı azaltmak suretiyle döviz darboğazını bertaraf etmeyi ve sürekli büyümeyi
sağlamayı hedef almıştı. 24 Ocak Kararlarının başlıca hedef ve tedbirlerini şu
noktalarda toplayabiliriz 1•
ödemeler biıan·çosunda uzun vadeli dengenin sağlanması, dış açık
ların azaltılması için yüksek oranlı bir devalüasyonu izleyerek döviz kurlarının
her gün T.C. Merkez Banka~ı tarafından ayarlanması yoluna girilmiştir. Böylece ·o güne kadar uygulanan aşırı-değerlendirilmiş para (içerideki enflasyon
karşında çok geç ve çok düşük orarılı devalüasyonlar yapmak) politikası terkedilerek "gerçekçi döviz kuru" ilkesi benimsenmiştir. Bu ilkenin başarılı bir uygulaması uzun vadede Türk parasıpın konvertibl olmasını sağlayabilecekti. Ni- ·
tekim, bu yönde ciddi adımlar 1989'da atılmıştır.
-

Dış

1 24 Ocak 1980 Kararlan hakkında bakınız: SPAM, Meban Sermaye Piyasası Araşt ı rma Merkezi, Ekonominin Dışa Açılmasında Döviz Kuru Politikasının Rolü, Cilt 1 ve 2, İstanbul, 1981 ve
Friedrich Ebert-Stiftung, Die Turkische Krise, No:89/ 90, Şubat 1981.
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TABLO 1: 1973'den bu yana GSMH büyüme

hızı

ve fiyat

artışları

(Muhtelif indekslere göre)
İTO

TOPTAN EŞYA
GSMH

GSMH
CARİ F.

YILLAR

ARTIŞ

HIZI

%

REEL (1968)
ARTIŞ

%

HIZI

GSMH
KAPALI
FİYAT İNDEKSİ

%

FİYATLARI

(T.E.F.i)
İNDEKSİ

21

7.39

28.4

26.9

25.44

7.96

16.2

11.4

25.98

7.42

16.7

17.3
28.5

28.66

5.38

1974

37.85

1975
1976

T.E.F.İ
İNDEKSİ

(Baz:1963)(1) (Baz:1981j(1)

22.1

1973

D.İ.E.

1977

29.32

3.89

24.5

1978

47.87

2.86

43.8

53.6

1979

70.4

-0.4 '

71.l

75.1

1980

101.6

-1.1

124.2

90.3

124.2

1981

47.8

4.1

42.0

34.1

42.0

1982

33.3

4.5

27.6

27.4

27.6

1983

32.2

3.3

28.0

28.1

28.0
'.50.2

71.1 .

59.l

5.9

50.2

46.4

1985

51.3

5.1

44.0

41.7

44.0

1986

·41.6

8.1

31.0

27.5

31.0

1987

48.8

7.5

38.4

39.3

38.4

1988

71.7

3.6

65.7

60.8

65.7

1989

69.6

1.6

66.9

64.2

66.9

1990

67.8

9.0

53.9

1984

53.9

1 Yıllık ortalama esasına göre;
•Kaynak:DP T, Yıllık Kalkınma Programı 1975, s.13, Tablo 7 .ve s .15, Tablo 9, Yıllık
Kalkınma Programı, 1991, s.15, Tablo 9, s.17, Tablo 11 \'e s.114, Tablo 83.
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yükseltmek üzere özel tasarrufların teşviki ön plana
alınmış; bunun için mevduatta reel pozitif faiz ilkesi benimsenerek faiz
oranları yükseltilmiştir. Bunun yanında aşırı devletleştirme ve devlet
yatırımlarının arttırılması ilkesinden vazgeçilmiş, özel teşebbüsün ve
özel yabancı sermaye akımının köklü bir şekilde teşviki cihetine gidil-

_ Büyüme

hızını

miştir.

- Enflasyonu önlemek üzere para arzı artışlarının tahdit edilmesi (sıkı'
para politikası) benimsenmiş; bunun için de kamu bütçesi dengesinin
sağlanması yoluı~da tedbirler alınmıştır. Bu meyanda vergi sisteminde
mahdut bazı düzeltmeler gerçekleştirilmişı kamu yatırımları reel olarak azıltılmış, KİT zararlarını kapatmak ve piyasada ikili fiyatları (yahut karaborsayı) önlemek üzere KİT mamullerine, bir defaya mahsus
yüksek oranlı zamlar yapılmıştır. Bu arada tarım kesimine yönelen aşı
rı

subvansiyonlar azaltılmış; taban fiyatlarının tespitinde ise dünya piyasa fiyatlarının esas alınması ilkesi kabul edilmiştir.
Bazı

istisnai sektörler dışında sanayi üzerindeki maliyet artı belirli kar
marjı esasına ve önceden müsaadeye tabi fiyat kontrolleri kaldırılmıştır.
Dikkat edilirse 24 Ocak 1980 Kararlarının enflasyon açısından ilk ve kı
sa vadeli etkisi fiyatları yükseltmek olacaktı. Gerçekten, yüksek oranlı devalüasyon ve gerçekçi kur ilkesi çerçevesinde yapılan günlük ayarlamalar, mevduatta pozitif reel faiz ilkesi ve mevduat faizlerinin yükseltilmesi karşısında kredi faiz maliyetinin de yükselmesi de KİT zamları 1980 yılında enflasyon oranı
nın hatta 1979 fiyat artışları~ın dahi üstüne çıkmasına yol açmıştır (Tablo 1).
Fakat, bu bilinçli ve bir defaya mahsus fiyat artışı kabul edilebilir; Nitekim,
aslında fiyat artışları 1980'in ikinci yarısından itibaren düşmeye. baş lamış, tedrici düşme 1981 ve 1982' de de kendini .göstermiştir. 1982' de fiyat artışlarının
1981'e kıyasla yükselmesi bir ölçüde Irak-İran savaşının menfi etkilerinin baş
göstermesiyle izah edilebilir. 1983 yılının son aylarında ise büyük ölçüde KİT
fiyat zamları yapılmıştır.
24 Ocak 1980 Kararlarıyla özel sektör bir süre ciddi bir finansman darlı
ğına düşmüş ve özel yatırımlar bir süre azalmıştır. Bu yıllarda sınai üretim ve
GSMH artışları daha ziyade boş kapasitenin kullanılması yoluyla gerçekleşti
rilmiştir. Karşılaşılan finansman darlığında sınai maliyetlerin artması başlıca
rolü oynamıştır. Nitekim, 24 Ocak Kararlarıyla birlikte döviz maliyeti ve ithal
ara malı, ham madde fiyatları, KİT zamları sonucu içeriden temin edilen ara
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malları, hammadde fiyatları, aynı zamanda pozitif n;el faiz sonucu kredi faiz. leri ve finansman maliyeti büyük ölçüde artış göstermiştir. Dış kredilerde dö-

viz kuru garantisinin kaldırılması da finansman zorluklarını arttıran başka bir
etken olmuştur. Sınai maliyetlerdeki bu artışlara: mukabil özel sektöre yönelen Banka Kredisi hacmi ise aynı oranda yükseltilmemiş; T.C.Merkez Bankası kredileri geni~ ölçüde kamu sektörünün finansmanına yöneltilmiştir. Toplam Banka Kredileri hacmi de reel olarak daralmıştır. Bütün bu zorluklara
rağmen yeni şartlara giderek uyum sağlayan özel sektör süratle ihracatını arttırmak yoluna girmiş, bu meyanda sınai üretim ve yatırımlar yükselmeye baş
lamıştır. 1983 sonunda özel teşebbüs ve sanayi sektörü uyum sorunlarını geniş ölçüde geride bırakmış bulunuyordu kabul edebiliriz.
3 - 1983

Sonrası Entl;ısyon:

1983' den sonraki yıllarda ise fiyat artış ları giderek azalacak yerde giderek y\.ikselmiş, hatta 1988, 1989 yıllarında dolu dizgin bir hal almıştır (Tablo
1). Böylece de enflasyonun yukarıda bahsei:lilen ekonomik ve sosyal mahzur arı ciddi şekilde kendini göstermeye başlamış buiunmaktadır . .
1983'den bu yana oluşan enflasyonda dış etkenlerin hiçbir rolü yoktur.
Çünkü bu yıllarda dünyada, özellikle ihracat yaptığımız gelişmiş ülkelerde nisbi bir fiyat istikrarı hüküm sürmüş, yıllık fiyat a rtışları genellikle % O _ %4
arasında kalmıştır2. O halde, ithal mallarının tedarikinin pahalı l;ıale gelmesi
ve içerideki fiyatları yükseltmesi sözkonusu değildir. Yine, petrol fiyatları yükselmesi bir tarafa, bahis konusu dönem boyunca önemli düşmeler kaydetmiş
tir. Bu durumcfa Türkiye'de oluşan eflasyon tamamen iç etkenlere ve uygulanan politikalara

bağlıdır

diyebiliriz.

1983'den bu yana meydana gelen enflasyonun gerçek sebeplerinin doğ
ru bir şekilde teşhisi önümüzdeki yıllarda enflasyonu önleyecek etkin tedbirler alınmasını kolaylaştıracak ve Türkiye'nin 2000'li yıllara fiyat istikrarı içinde girmesini sağlayacaktır.

2 Başlıca ülkeler ve ülke gruplanna ait yı llı lt fiyat artışları Birleşmiş Milletler istatistiklerinden
naklen DPT ilgi li yı ll ara ait

'

Yıllık

Programlardan izlenebili r.
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B - SON YILLARDA

OLUŞAN

ENFLASYONUN

BAŞLICA NEDENLERİ:

Özellikle eski' yıllarda bazı iktisatçılar gelişen bir ülkede, bu arada Türkiye' de fiyat artışları ile para arzı artışları arasında çok yakın bir ilişkinin gözlenmesinden ve bu iki parametre arasında yüksek bir korelasyon katsayısının
çıkmasından hareketle bu ülkelerde ve Türkiye' de Miktar Teorisinin geçerli
olduğunu iddia etmişlerdir. Ne var ki, Miktar Teorisinin arkasındaki Klasik
sistemin dayanakları ve varsayımları (örneğin, otomatik tam istihdam clengcsi) ne gelişmiş ne de gelişen ülkelerde ve Türkiye' de mevcuttur. Ayrıca, para
hacmi ile fiyatlar arasındaki bağlantı ve yüksek korelasyon katsayısı hangi parametrenin sebep hangisinin sonuç olduğunu tespite de yetmemekte dir.
Bu cihetle, bu tebliğde rürkiye'de 1983'den bu yana oluşan entlasyonun
başlıca sebeplerini incelerken modern makro ekonomik analizlere uyulacaktır. Buna göre, enflasyonun nedenleri:
- Talep enflasyonu türü ve Türkiye'de oluşan talep enflasyonun un başlı
ca nedenleri;

lıca

- Maliyet enflasyonu türü ve Türkiye' de oluşan maliyet enflasyonun baş
nedenleri;

olarak ele alınacaktır. Bu tebliğimizde konu ekonometrik bir yaklaşım
dan ziyade analitik bir yaklaşımla incelenecektir. Yapılacak ayrıntılı ekonometrik araştırmaların burada~i analiz ve vargıları teyid edeceğine inanıyoruz.
1 - Türkiye'de Talep Enflasyonu Ytıratan Başlıca Etkenler:
Talep çekici enflasyon yahut kısaca talep enflasyonu fiyatlar genel seviyesi ile talep edilen toplam mal miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren (ve menfi
eğimli) toplam talep eğrisinin yukarı kaymasından kaynaklanan fiyat artışları
dır.

Türkiye' de gerek son yıllarda gerek daha önceki dönemlerde karşılaşı
lan başlıca talep enflasyonu sebeplerini iki noktada toplayabiliriz .
- Kamu bütçesi açıkları,
- Kamu bütçesinin büyümesi ve GSMH içindeki payının artması.
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a) Kamu Bütçesi

Açıkları:

Genellikle Türkiye' de ve diğer gelişen ülkelerde kanrn bütçesi GSMH
içinde 9nemli bir paya sahiptir ve kamu bütçesinin açık vermesi toplam talep
eğrisinin toplam arz eğrisine kıyasla yükselmesi ve fiyatların artması (talep
enflasyonunun oluşması) sonucunu doğurur. Kamu dışındaki sektörlerde (Özel Sektör : Özel tasarruf ve yatırımlar, Dış Ticaret Sektörü: İhracat ve İtha
lat) kamu sektörü açığını telafi edici bir talep azalması beklenemez. Kamu
sektörü bugün Türkiye için konsolide bütçe yanında yerel idareler, KİT'ler ve
Sosyal Fonları da kapsamaktadır. Kamu .bütçesi açıkları iç ve dış borçlanma
yanında T .C.Merkez Bankasının kamu sektörüne açtığı krediler ve dolayısıyle
emisyon ile karşılanır. Bu da para arzı ile .enflasyon arasında yüksek bir korelasyon katsayısının çıkmasında en önemli sebebi teşkil eder.
Son yıllarda gerek vergi gelirleri gerek vergi dışı kanrn gelirleri yükseltildiği halde kamu harcamaları daha da süratle yükseltilmiş, sonuçta bütçe açık
ları giderek artmıştır. Kaldı ki, vergi gelirleri artışı daha ziyade dolaylı vergiler alanında yapılmış, gelir vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı düş
m üştür3. Gelir vergileri içinde ger~ek gelire göre hesaplanan gelir vergilerinin
payı ise ayrıca azalmış, buna karşı ücretliler ve maaşlılardan alınan gelir ve_rgisinin toplam gelir vergisi içindeki payı giderek artmıştır. Böylece vergi hasıla
yetersiz kaldığı gibi vergi bünyesi de vergi adaleti açısından bozulmuştur.
Kamu harcamalarında,: gerek cari harcamalar kategorisinde, gerek yatırım
harcamalarında ise büyük artışlar kaydedi lmiş tir. Zamanla gerek iç gerek dış
borçların artması ve faiz ödemeleri kamu transfer harcamalarında kolay inditı

rilmeyecek bir artışa yol açmış bulunmaktadır

4

.

Kamu bütçesi aç1ıklarının enflasyonist etkisi h akkında ·bir örnek vermek
gerekirse; 1991 yılı konsolide bütçesinde toplamlar 104.780 Milyar TL., toplam gelir 84.130 Milyar TL., iç ve dış istikrarla karşılacağı ifade edil~n açık
3 Nitekim, 1991 yılı konsolide bütçesinde toplam gelirlerin (84.130 milyar TL) % 83.l'i (69.950
Milyar TL.) vergi gelirleri, bunun içinde.% 50.2'si (35.100 Milyar TL.) gelir üzerinden alınan
vergilerdir. Maliye Bakanlığı, 1991 Mali Yılı Bütçesi Gerekçesi, Ekim 1990.
4 Nitekim, 1991 bütçesinde iç ve dış faiz ödemeleri için konan ödenek 18 Trilyon TL.'dır. Fiilen
ödenecek faiz yekunu muhtemelen bu rakkamın üstüne çıkacaktır. 1991 yılına ait konsolide
bütçe açık tahmini ise 20 Trilyon TL.dolayındadır. Bütçede 104. 780 Milyar TL. tahmin edilen
toplam harcamaların % 39.4'ü (41.280 Milyar TL) transfer harcamalarını teşkil etmektedir.
Maliye

Bakanlığı,

a.g.e.
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20.650 Milyar TL.'dır. Dernek ki, açık gelirlerin % 24,5'ine ulaşmaktadır.
Yıl sonunda fiili açığın Körfez Krizi masrafları ve müteakiben yapılan memur
maaşları zamlari dolayısiyle daha da yükselmesi beklenebilir. Kaldı ki, konsolide bütçeye diğer kamu sektörü açıklarının ilavesi de gerekir. Nitekim KİT
ier için hesaplanan 1991 bütçesi finansman açığı 6,538 Milyar TL.'dır 5 :
b) Kamu Sektörünün Büyümesi:

Teorik olarak bütçe açığı herzaman talep enflasyonuna yol açmayabilir.
Fakat bu sonuç Keynesgil analizlerde ekonominin tam istihdam seviyesinin
çok altında bulunması halinde ortaya çıkar.Bu durumda toplam talep eğrisin
deki yükselme fiyat genel seviyesini çok az yükseltir ve daha ziyade üretim ve
istihdam artışına yol açar. Bu duruma, bugün için genellikle gelişmiş ülkelerde rastlanmadığı gibi, gelişen ülkeler içinde kesinlikle varit değildir. Çünkü,
Türkiye halen emeğe kıyasla kıt sermayenin çizdiği azami istihdam ve üretim
limitine yakın bir noktada bulunduğu cihetle, toplam talepte meydana gelecek bir artış ve bunun bir önemli parçası olarak kamu bütçesinde meydana gelecek bir açık üretimi çok az arttıracak veya hiç arttırmayacak, buna mukabil
geniş ölçüde fiyatlara yansıyacaktır. O halde, bütçe açığı Türkiye' de genellik·le talep enflasyonuna yol açar. Buna karşın, bütçe dengesinin sağl anması ise
mutlaka enflasyonunu önlemeyebilir. Şüphesiz bütçe denkliği sağlansa dahi
özel sektör tüketim harcaması fazlası yahut özel yatırım l arın özel tasarrufların üstl'ınde olması bir enflasyonist baskı yaratabilecektir. Fakat bugün Türki-

ye' de fiilen karşılaşılan olay kamu sektörünün giderek büyümesi ve GSMH
içindeki payının yükselmesidir. Denk bütçe teoremine göre, bütçe harca~na
ve gelirlerini eşit olarak arttırsak toplam harcamalar da aynı seviyede yahut
faiz oranındaki yükselmenin özel yatırımlar ela azalmaya yol açacağını hesaba
katarsak bu seviyenin biraz altında artar 6. Türkiye' de esasen toplam talep
yüksek olduğuna ve kıt serrnayenen çizdiği üretim limitine yakın çalışıldığına
göre, denk bütçe esasına göre kamu sektörünün büyümesi de toplam talep eğ
risinin yükselmesine, dolayısiyle bir talep enflasyonuna yol açacaktır. Türkiye'de son yıllarda ise hem kamu sel<törü giderek büyümüş, hem de bütçe açık
ları giderek artmıştır. O halde, Türkiye halen çok ciddi ve iki sebebe birden
dayanan bir talep enflasyonu ile karşı karşıya bulunmaktadır.
5 DPT, 1991 Yılı Programı, s.102.
6
Bu konu hakkında ayrıntılı teorik aÇıklamalar ve bilgi için: Bronson,
and Policy, ı ed., New York, s.44-47 ve 82.
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Kamu sektörünün giderek büyümesi hakkında rakkam verecek olursak, sadece konsolide bütçeyi ele aldığımızda konsolide bütçenin7 GSMH'ya oranın
1983'den bu yana% 22-21 dolayında seyrettiğini görürüz • Ancak, konsolide
bütçe yanında yerel idareleri, KİT'leri ve sosyal fonları kapsayarak tüm kamu
kesimini ele aldığımızda, bunun GSHM'ya payının 1983'de % 32.7'den
1986'da % 40'lara yükseldiği ve 1986'dan bu yana bu oranda kaldığını gözlemekteyiz s. Demek ki, kamu kesiminin GSMH'ya oranı kısa sürede % 33 gibi çok yüksek bir artış kaydetmiştir. Üstelik bu artışın önemli bir bölümü bütçe

açığı

olarak ortaya

çıkmıştır.

2 - Türkiye'de Maliyet Enflasyonu Yaratan Başlıca Etkenler:
Maliyet-itici enflasyon, yahut kısaca maliyet enflasyonu fiyatlar genel seviyesi ile arz edilen toplam mal miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren ( ve müspet eğimli) toplam arz eğrisinin yukarı kaymasından kaynaklanan fiyat <ırtışla
rıdır. Makro-ekon omik analizlerde ·üretim· fonksiyonunu, emek arz ve talebini etkileyen tüm faktörler toplam arz eğrisini değiştirerek maliyet enflasyonu
yaratabilir. Maliyet ve fiyatların artması üretim ve istihdam azalmasıyla beraber gittiğinde hükümetler istihdam ve üretim azalmasını önlemek üzere talebi arttırabilirler; böylece m aliyet enflasyonu üzerinde telafi edici talep enflasyonu binmiş olur '(validation)

9

.

Türkiyc'de son yıllarda en sık başvurulan başlıca maliyet enflasyonu etkenlerini ~u noktalarda toplayabiliriz.:
a) KİT Zamları:

- Son yıllarda en sık başvurulan ve maliyet entlasyonu oluşmasında rol
oynayan etken, KİT zamlarıdır. KİT zamları bütçe açığını kapatmak ve talep
enflasyonunu önlemek yahut azaltmak üzere ' yapılır. Fakat, zam yapıldıih dömam:lleriyol açar.
nemde bir defaya mahsus bir maliyet
nin büyük kısmının temel sınai veya tarımsal maddeleri teşkil etmesi

enflasyo~una

KİT

: Mükerrem HİÇ, Bozulan Ekonomi Nasıl Düzeltilir, İstanbul. 1989, s.70.
Toplam Kamu sektörünü hesaplarken toplam kamu harcamalarına borç taksit ödemeleri. toplam kamu kaynaklarına (gelirlerine) yeni borçlanma (borç kullanma) ilave edilmiştir: aksi takdı'.de harcama ve gelirlere göre hesaplanacak oranlar birbirini tutmaz. Rakkamlar Mükerrem
adı geçen eser' den (s. 71-72) alınmıştır. Hesaplamalar Yenal ÖNCEL'e aitt'ır.
B
9 HiÇ.
ronson, a.g.e., s. 383.
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ve sına ve tarımsal maliyetlere yansiması yapılan zamların maliyet enflasyonu
etkilerini daha da arttırır . Sık sık başvurulan KİT zamları böylece devamlı maliyet enflasyonu dalgalarına yol açmaktadır.

b)
-

Vasıtalı

Vergiler ve Sosyal Fonlar:

Sınai

maliyetlere yansıyan vasıtalı vergiler veya bu vergilere benzeyen
sosyal fonlar ihdas edildiğinde veya oranları yükseltildiğinde yine maliyet enflasyonuna yol açmaktadır. KDV' nin ihdası yergi alanında doğru
yönde bir adım olmuştur; fakat KDV yine ilk ihdas edil diği yılda veya
oranları yükseltildiğinde bir defaya mahsus maliyet enflasyonu yaratmıştır.

c) Finansman Maliyeti:
- Son yıllarda oluşan maliyet enflasyonunda rol oynayan en önemli etkenlerden biri de kredi veya finansman maliyetidir. Kamu sektörünün
giderek büyümesinin talep enflasyonu yarattığına yukarıda işare,t edilmişti. Kamu sektörü harcamalarınm finansmanında ise vergi artışı ve
emisyon yanında geniş ölçüde iç ve dış kredilerin kullanılması ekonominin tasarruf ve finansman kaynakl arının büyük kısmının bu sektöre
yönelmesine yol açmıştır. Bu durumda özel sektör finansman talebi
özel sektöre yönelen finansman arzının çok üs~ünde seyrettiği cihetle
kredi faizi reel maliyeti devamlı art ış gösteçmiştir , Finansman maliyetindeki artışlar da maliyetlere ve fiyatlara yansıyarak maliyet enflasyonu yaratmaktadır.
Bu konuda verilecek rakkamlar dikkat çekicidir. Nitekim, 1988 sonunda
T.C. Merkez Bankası Kredilerinin % 61.S 'i kamu kesimine, % 13.S'i tarım
kesimine, ancak % 25'i Bankalar kanaliyle özel sektöre (sanayi, ticaret, küçük sanayi ve ticarete) yönelmiştir ıo. 1989 yılında Sermaye Piyasasında devlete ait Tahvil, Hazine Bono~u, Gelir Senedi vs. satışları hacmi toplam menkul
kİymet satışlarının % 87.4'ünü teşkil ediyordu, ancak geri kalan % 12.6 özel
sektör tahvil, bono, hisse senedi satışları idi 11 • Uzun ve orta vadeli dış

10 Kaynak T.C. Merkez Bankası, aynı zamanda TUSİAD, 1990 Yılına Girerken Türk Ekonomi·
si, s. 69.
11 DPT, 1990 Yılı
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Programı,

s. lll

vadeli kredi ler dahil, topla m
kredi lerin % 99,S' u yani heme n tamamı; kısa
12
mişti . Bu şartlar altınd a bandış kredi lerin ise % 85'i kamu kesimine yönel
faizi bugü n (Haz iran 1991 ' de)
kaların tercih siz kısa vadeli kredisi yıllık
kabul edildiğinde, reel faiz haddi
%120 'i b ulmu ştur n.; enflasyon oranı % 50
i bütçesinin deng elenm esi ve ka% 70'e varmaktadır. Dem ek ki, kamu kesim
ılm ası sadec e talep enflasyonu nu
muya yöne len finan sman kaynaklarının azalt
et ve fiyatlarda da doğrudan bir
azalt makl a kalm ayaca k, aynı zama nda maliy
düşme yaratacaktır.
ımlarındaki Artış:
el) Yatırımların Verimliliği ve Alt Yapı Yatır

veya yönelmesi uzun· vaded e
Yatırım l arın verim li alanlara yöneltilmesi
ylikseltir, bu da uzun vam kapas itesin i (uzun vadeli topla m arz eğri sini)

üreti
oynar. Türki ye 1983 'den bu yana
dede enflasyon un önlen mesi nde öne mli rol
si yerine gerek verimli gerek demo grayatırımların verimli alanla ra yönel tilme
ne önce lik vermiştir. Bu meyanfik a lt-yapı yatırımlarının tamamlanması ilkesi
içindeki payı da çok büyük bir
da konu t yatırımlarının topla m sabit yatırımlar
önem li ihtiya çlara cevap veryükse lme kaydetmişti. Sonu çta bu tür yatırımlar
leyen bir etki yaratmışlardır. Bu
mekl e berab er uzun vaded e enflasyonu körük
n doğan enfl asyonist tazyikleretki bahis konu su yatırımlarıh finansma nında
ın GSM H'ya oranı gider ek ar ttı
den ayrı bir husus tur. Ayrıca, sabit yatırım l ar
le artm a mış; diğer yönd en bakacak
ğı halele GSM H büyüme hızı aynı sürat
yükseln'ıiştir. Bu cihetle, kamu
olurs ak se rm aye- h as ıl a katsayısı aşırı ölçüd e
hasredilmesi doğru bir ilke olma kla berab er,
yatırımlarının alt -yap ı ' alanlarına

dir. Alt-yapı yatırım or.anlarının

enfla syon la müca dele açısından yete~li değil
alanl ara yöne lm es ini de mutl aka
belirli sınırd a tutul arak tasarrufların verimli
ölçÜde konu t sektö rüne
sağl amak gcr~k litir. Aynı husus özel yatırımların aşırı
ı.ı.
kaymasının önlen mesi aç ıs ından geçer lidir

nizas yonu :
e) KİT'lerin Özelleştirilmesi ve Yeniden Orga
üzere yenid en organizasyoSon yıllarda KİT'lerin verimli hale getiri lmek
etle, mevcut haliyle özelleştirme
nunu n prati kte müm kün olmadığınd an harek
12 TUSİAD, a.g.e., s.115.
3
a mürekkep faiz
l Mu htelif firmal ann hesap lamaları, burad

,

esasına göre yıllık ~aiz maliye.ti ve-

ri lmi ştir.

mlar içindeki payı 1984'de % 14.4"den:1989"da
Nitekim, Konut sektörüııijn toplam sabit yatırı
.
D, a.g.e., s.19.
. q. 29.8'e yükselmiştir. Dl'T istatis tikleri nden naklen, TÜSİA

14
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yolu seçilmiştir. Özel teşebbüs mülkiyetine aldığı KİTi verimli hale getirecektir. KİT'lerde verimliliği aksatan en önemli sorunlardan biri istihdam fazlası
ve politik gayelerle yapılan istihdam ve politik amaçlarla yapılan tayinlerdir.
İlke olarak, halka açılacak KİTier dahil topyekün bir yenid~n düzenle-

me ve verimlilik

artışı

daha büyük yararlar

sağlayabilirdi.

Çünkü, esasen

KİTierin büyük bir kısmı kamunun elinde kalmaktadır. Kaldı ki, halka açıla
cak KİTierin de önce verimliliğin arttırılması elde edecek satış bedelini yük-

seltebilirdi. Herşeyden önce özelleştirme programında satışa arzedilecek
KİTier dikkatle seçilmeli, bunlar değerleri ve satış bedelleri daha titiz şekil
de hesaplanmalı ve satışlar mutlaka aÇık ve şeffaf şekilde yapılmalıdır.
KİTierin verimliliğinin arttırılması uzun vadede üretimi arttırır ve/veya
maliyetleri düşürür, böylece enflasyonist baskıları azaltır. Bu konuda en
önemli husus, KİT mamullerine sık sık zam yapmak zorunluğu ortadan kalkmış daha doğrusu çok azaltılmış olur.
KİT'lerin yeniden düzenlenmes ini geniş açıdan "teknolojik ilerleme" olarak kabul edcbililiz. Çünkü, teknolojik ilerleme sadece mühendislikl e ilgili yeni uygulamaları değil, bunun yanında verimliliği arttıran her türlü idari düzenlemeleri ele içerir. Teknolojik ilerleme sayesinde üretim ·fonksiyonu yükselecek, yani aynı emek miktarıyla daha fazla mal üretmek kabil olacaktır. .Buna
paralel olarak toplam arz eğrisi aşağı_ kayacak, yani aynı miktar toplam malı
daha düşük bir fiyatla arz etmek mümkün o l acaktır. Böylece fiyat seviyesi veya li yat artış oranı el üşecektir.

3 - Türkiye'de
Başlıca

Oluşan

Enflasyonda Rol

Oynadığı Tartışılan

Etkenler:

a) Ücret Artışları ve Enflasyon:
Uzun süreden beri ücret ve yan ödeme artışlarının enflasyonist etkisi hararetle tartışılan bir konu olmuştur. Ücret artışlarının enflasyonda önemli rol
oynadığından hareketle 12 Eylül 1980'clen sonra asgari ücretin reel olarak sabit tutulması, yani nominal ücretin ancak fiyat artışı kadar arttırılm ası ilkesi
getirilmiş ve bu ilke bugüne kadar uygulana gelmiştir. Ayrıca, toplu pazarlık
larda kamu sektörü ağırlığını koyduğu cihetle bu yoldan yapılan ücret artışları
da sınırlı olmuştur. Sonuçta 1983'den bu yana kamu işçi ücretleri r.eel olarak
gerilemiş, özel sektör işçi ücretleri 1989' daki b üyük artış sonucu bir miktar ar-
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tış göstermiş;

özel ve kamu sektörü dahil, toplam ortalama ücret ise bir mik-

tar düşmüştür ıs.
Teorik olarak ücret· artışlarının maliyet enflasyonu yaratmasının bir hududu

vardır:

Nominal ücret artışı fiyat artışı artı verimlilik artışını aştığı takdirde fiyatlar genel seviyesi yükselir. Ücretlerden doğan maliyet enflasyonu meydana gelir. İstihdam azalır. Türkiye' de ise 1983' den bu yana işçi ücretleri artışı daima fiyat artışlarını izlemiş ve 1989-1990 hariç hatta onun da gerisinde kalmış
O halde, ücretlerin bir maliyet enflasyonu yaratmış olmasından bahsedilemez. Şöyle ki; .enflasyon başka nedenlerle oluşmuş, bunu izleyerek de nominal ücretler yükseltilmiştir.
tır.

Ne var ki, Türkiye'de Kamu kesimi KİTier, mahali idareler, Bakanlık
lar ve katma b ütçeli idareleriyle çok büyük bir işveren durumundadır. Bu şart
lar altında ücret artışları kamu bütçesinde büyük bir yük ve açık yaratabilmektedir 16 . Kamu ise özel teşebbüs gibi esnek değildir ve istihdamı azaltmak, işe
ehil kişileri işe almak, ücret ve personel rejimini rasyonel hale getirmek gibi
yollara başvuramamaktadır. Fakat, ücret artışlarının kanrn sektüründe bütçe
açığı yoluyla yaratacağı enflasyonist baskıyı önlemek üzere bu gibi reformlara
mutlaka başv1.1rmak gereklidir.

b - Döviz

Kurları Ayarlamaları

Döviz kurlarının

ayarlanması

ve Enflasyon:

ve yükseltilmesi ithal ara

malı

ve ham mad-

delerin TL fiyat ve maliyetlerini yükseltir, böylece sınai maliyet ve fiyatlar yükselir; elemek ki, bir maliyet enflasyonu ortaya çıkar. Fakat bu kaçınılmazdır.
15 1983-1988 yıl l arında DİE, Ke ntse l alan la r T üket ici Fiyatı İndeksi 7.05 katına çı kmı şt ır. Asgari
kanuni ücret

aynı yıl

boyunca ancak 6,18

mi ortalama ücretleri (nom inal,

katına ç ı kartılmıştı. Aynı yıll ar

giydi ri lmi ş)

4, 65

katına,

boyunca kamu kesi-

özel sektörde 6, 32

ka tına

yükselti l-

n;işti. 1989 yılında nominal ücretlerde önemli bir art ış kaydedilmiştir. Nitekim, 1983-1989 dönemi boyu nca T üketici

fiyatı

indeksi nin 11,8

katına çıkmasına karşın

asgari kanuni ücret 10,3

kamu sektörü ortalama ücreti 9,85, özel sektör ücreti' l2,3 katına yüks,elmiştir. Özel ve kamu
sektörü dafıil, genel o rtalama ücret yine 1989 sonunda da fiyat artışlarının gerisinde kalmış
bulunmaktadır.

Oranlar DIT, 1990 Yılı

Programı,

s. 346-347de verilen ücret ve fiyat indeksi

rakkanılarından hesaplanmıştır.

16 Nitekim, 1991 yılı konsolide mali bütçesinde personel harcamaları 36.000 Milyar TL. ile toplam

harcamaların

(104.780 Mi lyar TL.)% 34,4'üne

ulaşmaktadır.

Maliye

Bakanlığı,

a.g.e.
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Çünkü, döviz fiyatlarını yüksel
tmediğimiz ve gerçekçi döviz kur
u uygulamadı
ğımız tak dird e bu ker e. dış öde
mel er sorunuyla karşılaşırız; ihra
cat kısılır; bu
ithalatı azaltır .ve son uçt a içer
ide fiyatlar döviz ayarlaması ve
gerçekçi döviz.
kur u şıkkına kıyasla dah a fazla
arta r ve ayrıca k.aral;>orsa ortaya
çıkar.
Bu dur um da çözüm döviz kurl
arını sabit tutmak, yahut az
arttırmak değil, işin tem elin e ine rek enf
lasyona yol açan etkenleri orta
dan
kaldırmaktır.
Bu husus başarılarak içeride fiya
t istikrarı sağlandığında döviz kur
u ayarlamaları da cüzi seviyede kalacaktır.
.
c - Fiyat Kon trol leri , Tekelci Ka
rlar ve Entlasyon:
Baz en fiyatların kontrolsüzlük
yüzünden aşırı kazanç peşinde
koşan sanayici, tüccar tarafından yükselti
ldiği iddia edilmektedir . Bu idd
iay a göre, Tekelci dur um und a olan sanayici
fiyat kontrolü olmadığı t~kdirde
kolayca üretimi kısmak ve fiyatfarı arttırma
k yoluna gidebilir.
Şüphesiz tek elle re karşı etkin
kanunlar 'getirilmeli ve uygulanma
lıdır. Aypiyasada rek abe t ithalat yoluyla
da sağlanabilmektedir. Fak at,
son yıllar
da oluşan enflasyonun fiyat kon
trolsüzlüğü ile ilgisi yoktur.
'En
flas
yon u.n temel sebepleri fiyat .konti:olsüz
lüğü değil yukarıda zikredil
miş tale p ve maliyet
enflasyonu yar atan. etkenlerdir.
Bu etkenleri bert~~af ettiğimizde
-fiyatlar hüküm et tarafından yukarıdan kon
trol edilmese dahi enflasyon önle
ıiebilec~ktir.
Nitekim, birçok yıllarda böyle
olmuştur. Belediye tanzim
satışları, inahalli fiyat kontrolleri ise ayrı ve ta1i bir
meseledir. Bur ada kastedilen ve
gereksiz addedilen sanayici üzerine bindiri
lecek maliyet artı kar marjına
day ana n önceden fiyat artışı izinleri ve bu tür
kon trol ün gereksizliğidir .
rıca

••
••
1
C - ENFLASYONU ON
..
LE ME K UZ ER E ALINM
ASI GEREKLi

TEDBİRLER:
'

Ger ek 24 Oca k 1980'i izleyen /
.
yıllardaki ger ek 198 3'd en bu
yana oluşan
_enflasyonun tem el ned enl eri yuk
arıda incelenmiştir. Bu kısımd
a
yuk
arıdaki incelemeden har eke tle Tür kiy e'ni
n enflasyonu önlemesi ve 200
0'li yıllara fiyat
istikrarı iÇinde girebilmes.i için uyg
ulaması ger.ekli politika ted birl eri
ele . alına
caktır. Bu politika ted bir ve
tavsiyelerini iki ana gru p altında
toplayabiliriz:
52

I - Toplam Talep Eğrisini Etkileyen Tedbirleri
(Başlıcala~ı : Maliye ve Par-a Politikal~rı)
il -· Toplam Arz Eğrisini Etkileyen Tedbirler
(Üretim, üretimin yeniden düzenlenm.esi, yatırımlar ve
yatırımların dağılımı, teknoloji ile ilgili politikalar)
Görülüyor, ki, Türkiye' de enflasyonu önlemek için sadece para ve/veya
maliye politikası değil, ·mutlaka global bir 'yaklaşımla üretimde ele alınmaıı,
mesele kısa ve uzun vadeli tedbirlerin butunü olarak mütaıaa 'edilrirelidir.
Bu arada bazı önemli politika stratejilerini daha baŞlangıçta vurgulama~
ta yarar vardır. Birincisi gelişmiş ülkelerde para yahut maliye politikasından
\
.
hangisinin daha etkin olduğu uzun boylu tartışılmaktadır: hangi konjonktüre!
şarqarda para politikası, hangi konjonktüre! şartlarda maliye politikası daha
etkindir; hangisinin uygulam;:ı.sı daha pratiktir. Uzun vadede ne gibi biF para
politikası, kısa ve uzun vadede ne gibi maliye politikaları izlenmelidir, geliş
miş ülkeler için hep derinlemesine tartışı~mış konulqrdır.
Türkiye'de bugün mesele bir.az farklıdır. Ülkemizde kamu sektörü finansman dengesini, kurmadan ve daha zixade para politikasına, para arzı artı
şının daraltılmasına dayanan bir politika izlenmesi doğru değildir. Çünkü, kamu dengesi düzelmediği, bütçe açıkları kapanmadığı, bu açıklar iç ve dış borçlanmayla karşılanmadığı sürec,e ernjsyon kaçınılmaz olacaktır. _Yahut bu şart
lar altında emisyon artışını kısıtlayacak olursak bu kısıtla.manın yükü ağır şe
kilde ·özel sektör finansmanına binece~tir. O halde, talep enflasyonlarını önlemek konusuna maliye politikalarından paşlamak gereklidir, maliye politikala. · rınıri düzeltilmesi para 'politikasını. ve para arzı . artışlarını da sağlam bir raya
oturtacaktır.

Bir başka husus ile enflasyonu. önlemek üzere şok tedbir alınmasının
doğru olma,yacağı, şok tedbirlerin ekonomimizde bu ·kez ters etkiler yaratabilmesi ihtimalidir. Alınacak tedbirler .paketi kısa ve uzun vadeli tedbirler olarak normal düzeyde yürürlüğe konmalıdır.
Bu ilkeler çerçevesinde
da

alınacak

'

olan tedbirler daha tahsisi olarak

aşağı-

sayılmaktadır:

1 . Maliye
ı)

Politlkaları:

Enflasyonu önleyebilmek üzere,

herşeyden

önce konsolide

büt~ede,

,
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belirli bir süre, diyelim ki dör
t yil içinde den ge sağlanmalıdı
r. Bun un için kamu harcamaları (cari ve yatırı
m harcamaları dahil) sad ece
GS
MH 'ya ç>ranı itibariyle hat ta ree l mutlak seviye
ola rak azaltılmalıdıL Bun u baş
arabilmek üze re mu tlak ger ek cari har cam
ala rda ger ek yatırım harcamala
rında isra f önl enmeli lüks har cam ala rda n kaçı
nılmalıdır; cari har cam ala
rda
ayn
ı kam u hiz me ti
fonksiyononun dah a etkin yür
ütülmesi yolları araştırılmalıdır
. Ka mu yatırımla
rında da yine isra f önlenm
eli, aynı projenin dah a ucuza
yapılması sağlanmalı,
bun un yanında özellikle yatırıml
arın ree l seviyesi düşürü
lmelidir. Alt-yapı yatı
rımlarının, bu meyanda
bilhassa demografik alt-yapı
yatırımlarının dah a uzu
n
vadeli bir pro gra m çerçevesin
de tamamlanması ilkesi kabul
edilmelidir.
Tra nsf er harcamalarında bu
ara da iç ve dış faiz öde me leri
nde hem en kı
sa vadeli bir azaltma düşünülem
ez, anc ak kam u bütçesi.
ve
eko
nom
inin dengesi sağlandığı sürece uzun vad
ede iç ve dış bor'çların GS MH
'ya
oranı, dolayısıy
la da faiz öde me leri azalacaktır.
Cari kalemler içinde en münaka
şalı husus kam u per son
elin e öde nen ücret v~ maaşlardır. Bu harcam
aların artış hızı ücr et
ve maaş artışlarını kısmak
suretiyle sosyal adalete aykırı
olacaktır. İstihdamı bir den
aza ltm ak da sor un
yaratabilir. An cak uzun vadede
istihdam sınırlandırılmalı, yen
i işe almalar geniş ölçüde önlenmelid
ir. Bu ara da politik tayinler
ve isra f durdurulmalıdır.
Per son el rejimi ise köklü bir
düzeltmeye tabi tutulmalıdır.
u) Bütçe dengesini sağlamak
üzere, kam u har cam a artışlar
ının azaltılma
sı yanında vergi ve diğer
kamu gelirleri arttırılmalıdır.
Bun
un
için
ise ilke olarak esasen vergilendirilen mü
kelleflerin vergi yükünü arttırıl
m(l'sından ziyade
hiç vergilendirilmeyen veya yet
erince vergilendirilmeyen gel
irle
rin vergilendirilmesi yolu seç ilmelidir. Ver
gi kaybı ise etkin tedbirlerle
önlenmeli yahut
azaltılmalıdır.
Vergi sistemimizin adaletsiz
hale geldiğine yukarıdaki kıs
ımlarda tem as
Bu dur um da vergi adaletini tesi
s etm ek üze re köklü bir vergi
reformu na gidilmelidir. Bu meyan
da top lam vergi gef üle ri için
de
gel
ir
vergilerinin
payı arttırılmalı, vasıtalı
vergilerin payı düşürülmelidir.
Gel
ir
ver
gisi
içinde ele
gerçek gelire gör e alınan gel
ir vergisi payı yükseltilmeli; me
mu
r ve ücretlilerden alınan gelir vergisinin top
lam gelir vergisi içindeki pay
ı
ise
düşürülmeli
dir.
edilmişti.

m) Ye rel ida rele r (belediyeler)
gelir ve giderleri aynı ilkeler
çerçevesinde ele alınmalı, ayrı ca belirli
tah ditl er ve etkin denetimlt<r
getirilmelidir.
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ıv) · KİT'lerin özelleştirilmesi yanında ve tercihen özelleştirmeden
önce
verimliliklerini ve karlarını arttıran yeniden düzenle meler gerçekleştirilmeli
,
KİT'lerde istihdam ve tayin politikaları verimlilik ve karlılık ilkesi
çerçevesinde gözden geçirilmelidir.
Özelleştirmeye sağlam

ilkeler tespit etmek suretiyle hız verilmelidir.

v) Kamu harcamalarının kısılması, israfın önlenme si kamu sektörün ün
GSMH' ya oranını ela düşürecek şekilde ayarlandığı sürece enflasyonist tazyik
daha da köklü şekilde azaltılabilecektir.
vı)

Kamu dengesinin sağlanması tedricen ve uzun vadede gerek iç gerek
GSMH' ya ' oranını düşürecektir. Bu da gerek kamu bütçesinin
gerek dış ödemele r bilançosunun ana taksit ve faiz ödeme yükünü azaltaca
kdış borçların

tır.

2 - Para

Politikaları:

ı)

T.C. Merkez Bankası orta vadeli bir program çerçevesinde bağımsız
hale getirilmelidir. Bundan kasıt Merkez Bankası guvernö rünün tayininin
veya azlinin yeniden ele alınmasından ibaret değildir. Temel mesele Merkez
Bankasının

Maliyenin ve kamu sektörür ün para basma makinesi olmasından
'kurtarılmasıdır. Böyle bir uycluluktan kurtarı l acak Merkez Bankası
reeskon t
haddi, mevduat karşılık oranları yanında açık piyasa işlemleri de yapmak suretiyle para politikasını tayinde etkin rol oynayabilniclidir. Bunu başarabilmek
üzere ise her şeyden önce bugünkü enflasyonist ortamda n kurtulmamız gerekecektir. Bu meyanda çekle ödemele rin artışı açık piyasa işlemlerinin etkinlik
kazanmasını sağlayacaktır.

.

ıı) İç tasarrufların teşviki için pozitif reel mevdua t faizinin uygulanm
ası-

na devam edilmelidir.
ııı) Yine iç tasarrufları teşvik etmek üzere mevcut mali kurumla r ve
ser-

maye piyasası geliştirilmelidir. Özellikle sermaye piyasasında suistimalleri önleyici, alım-satım işlemlerini süratlendirici tedbirle r alınmalı, bu arada menkul değer muhafazası daha etkin ve emniyetli hale getirilmelidir. Alım-satım
ların Anadolu illerinde yaygın hale gelebilmesi için etkin bir organizasyon kü-

rulmalıdır.'

Fon yaratan kurumla r olarak Emekli Sandığı, SSK, Bağkur, Sigorta Şirketleri sandıkları yeniden ele alınmalıdır.
,
ıv) Kamu bütçe dengesinin kurulm~sıyla mali piyasalarda ve sermaye pi.
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yasasında

devletin payı giderek küçülecektir. Bu da özel sektör finansman
dengesini tesis edecek, reel kredi faizi gerek banka kredilerinde gerek özel
tahvillerde düşecektir. Finansman maliyetinin düşmesi bu yi.izden oluşan enflasyonu önleyecektir.

v) Bütçe dengesinin kurulması kamu açıkları finansmanı nedeniyle baş
vurulan emisyon hacmini azaltacaktır. Pozitif reel faiz, sermayy piyasasının
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gibi tedbirler ise özel sektörün bankalar ve
reeskont yoluyla Merkez Bankası başvurularını GSMH'ya oranla azaltacak,
bu yönden emisyon artışı düşmüş olacaktır. Böylece para arzı yıllık artış oranı
sağlıklı bir biçimde kontrol altına alınmış olacaktır.
3 - Üretim ve Yatırım:
ı) Üretimin ve GSMH'nın süratle artması için özel teşebbüsün ve özel
sermayenin etkin teşvikine ve piyasQ ekonomisi uygulanmasına devam edilmeli ve geliştirilmelidir.
yabancı

ıı) Yatırımlar

en verimli alanlara yöneltilmelidir. Demografik alt-yapı
alanlarının kamu tarafından bir an önce tamamlanması ilkesinden vazgeçilmelidir. Bu tür yatırımlar daha uzun vadeli bir program çerçevesinde yürütülmelidir. Konut yatırımlarının payı da bugünküne kıyasla giderek düşürülmelidir.
Buna mukabil, verimli üst-yapı ve verimli alt~yapı yatırımlarına öncelik verilmelidir.
m) KİT'lerin yeniden düzenlenmesi ve verimliliklerin arttırılması da
zamları önlemesi, üretimi arttırması itibariyle burada, üretim ile ilgili kısımda
tekrar zikredilmesi gerekli önemli bir tedbirdir.
ıv) Özel sektöre yöneltilen teşvikler ise üretim ve yatırım bazında verilmelidir. Hemen tüm sektöı:lere teşvik verilmesi sonuçta yatırımların etkin da- ·
ğılımını sağlamaktan ziyade, genel bir yatırım teşvikine dönüşmüş olmaktadır. Bu cihetle teşvik edilecek verimli ve öncelikli sektörler sınırlı sayıda ·tutulmalıdır.

4 - Üretim ve Teknoloji:

ı) Uretim artışı ve yatırım planlamasında teknolojiye, teknolojik gelişme
ye, uzun vadeli uygun teknoloji seçimine önem verilmelidir.
Teknoloji seçiminde yatırım ve teknolojinin istihdam, dış ödemeler etkisi yanında uzun vadeli verimlilik ve rekabet gücü etkilerine ağırlık verilmelidir.
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