
Enflasyon

Laf› hiç eksik olmayan, neredeyse gün-
lük yaflam›m›z›n bir parças› olmufl terim-
lerden biridir enflasyon. fiirket toplant›la-
r›nda,ulusa seslenifllerde; alt›n günlerinde,
köy kahvesi sohbetlerinde, nefes ald›¤›m›z
her yerde duyulur ad›. Hayat›m›z en ücra
köflelerine bu denli intikal etmifl bir terim
olan enflasyon, asl›nda irdelenmesi gere-
ken, önemli bir konudur.

Enflasyonun ad›n› en çok televizyonlar-
da duyar›z.Yap›lan birçok programda, eko-
nomi haberlerinde enflasyonla ilgili veri-
lerden bahsedilir. Spikerlerin,ak›c› bir fle-
kilde okuduklar› rakamlar dizisi, asl›nda
bir s›rlar perdesidir. Enflasyonun yaz› ko-
nusu olmas›n›n bir nedeni de, enflasyonu
tan›mak.

Enflasyon; fiyatlar genel düzeyinin sürek-
li ve hissedilir bir flekilde artmas›d›r. Sürekli
ve hissedilir bir art›fl demek, her art›fl›n bir
enflasyon göstergesi olmayaca¤› anlam›na
gelir. Belirli bir ritm tutturamayan art›fllar,
enflasyona iflaret etmez. Bir di¤er önemli
nokta da, fiyatlarla ilgilidir. Fiyat; bir mal›n
piyasa de¤erinin para cinsinden karfl›l›¤›d›r
ve e¤er bir enflasyon söz konusu ise, tek bir
ürünün de¤il, tüm ürünlerin fiyatlar›n›n ge-
nel seviyesinde art›fl var demektir. Fiyatlar›n
belirlenmesinde ise temel mal ve hizmetler
ile dolafl›mdaki para miktar› aras›ndaki den-
ge önemlidir.

Enflasyonu k›saca tan›mlad›ktan sonra,
enflasyon türlerini anlatman›n s›ras› geldi.
Temel olan iki tür enflasyon vard›r ve bunlar
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talep ile maliyet enflasyonlar›d›r. Ülkemiz-
de bafl a¤r›tan enflasyon, talep enflasyonu-
dur. Bildi¤imiz gibi talep; ekonomik birim-
lerce mal ve hizmetleri sat›n alma iste¤idir.
Arz ise, üretilen ve piyasaya sunulan mal
ve hizmetleri niteler.

Talep enflasyonunu basit bir flekilde an-
latmak tercihim. Mesela; ülkemizde para
arz› artt› diyelim. Yani elimizde eskisine
gore daha çok para var, ki bu da bireye zen-
ginlik hissi verir. (aynen kredi kartlar›n›n
yapt›¤› gibi.) Elinde daha çok para bulunan
bireyin,iki fl›kk› vard›r; ya bu paray› harcar,
ya da biriktirir. Tercih edileni ise-kriz ko-
flullar› olmad›¤› zaman-, bu paray› tüket-
mektir. Yani talep yükselmesi gerçekleflir.
Para arz›, k›sa bir sure içerisinde darphane
taraf›ndan gerçeklefltirilebilir. Fakat bir
fabrikan›n mal üretimini artt›rma süreci
uzundur. Bu nedenle; piyasadaki mal arz›,
talebi karfl›layamaz. Bu da fiyatlarda yük-
selmeye sebep olur. Talep enflasyonu deni-
len durum, k›saca böyle aç›klanabilir. No-
bel ödüllü ekonomist Paul Krugman, para
arz›n›n baflta iyi gözüktü¤ünü, fakat bir su-
re sonra enflasyonlara sebep oldu¤unu be-
lirtmifltir.

Maliyet enflasyonu ise bir di¤er enflas-
yon çeflididir. Enflasyon oluflumunda, arz
da etkilidir. Üretimde kullan›lan iflgücü ve
hammadde fiyatlar›n›n artmas›, üreticiyi
zor durumda b›rak›r ve bu durumda cebin-
den ç›kan paray› karfl›lamak isteyen üretici,
fiyat artt›r›m›na gider. ‹flte bunun sonucun-
da maliyet enflasyonu oluflur. Enflasyon ar-
t›fl›nda bir di¤er önemli unsur ise beklenti-

lerdir. Zaten ekonomiyi as›l yönlendiren
beklentilerdir. E¤er bir ülkede enflasyon
art›fl› bekleniyorsa, çal›flanlar önlem almak
amac›yla ücretlerine zam isterler, ki ucu
buca¤› olmayan tart›flmalara yol açar. ‹flgü-
cü maliyetinin artmas› sonucu, fiyatlar ge-
nel seviyesi de artar. Enflasyon, panik or-
tamlar›nda kendini besler. Ekonomi birim-
leri her zaman so¤ukkanl› davranmal›d›r.

Enflasyon, h›zlar›na gore de s›n›fland›r›-
l›r. Afl›r› (hiper) enflasyon, kronik enflas-
yon,sürünen enflasyon ve dörtnala enflas-
yon.Bunlardan ilki ve sonuncusunda,isim-
lerinden de anlafl›ld›¤› gibi, enflasyon art›fl
h›z› oldukça yüksektir. Sürünen enflasyon-
da, enflasyon tek haneli rakamlarda dolafl›r.
Kronik enflasyonda ise enflasyon aynen bir
hastalik gibi ülke ekonomisine yap›fl›r. H›-
z› yüksek de¤ildir, fakat uzun bir sure de-
vam eder.

Enflasyonun ne oldu¤unu temel bir bi-
çimde anlatmaya çal›flt›m. Son olarak etki-
lerinden de bahsetmek istiyorum. ‹nsan›n
do¤as›ndan gelen farkl›l›klar, beklentileri
do¤urur. Bu beklentilerin farkl›l›klar›ndan
do¤an enflasyon, karars›zl›k ortam› yarat›r.
Bu karars›zl›k; yat›r›mlarda, iflçi al›m›nda
etkilidir. Karars›zl›k ortam›, çekingenli¤i
ortaya ç›kar›r. Bunlar›n hepsi; istihdam›,
refah› ve ülke kalk›nmas›n› olumsuz etki-
ler. Enflasyonist ekonomi politikalar›, enf-
lasyonu besler.

Beklentilerle karars›zl›k aras›nda köprü
olma özelli¤i tafl›yan, ekonomistlerin lügat-
lar›n›n en önemli kelimesi olan enflasyon
temel bir biçimde böyle aç›klanabilir.
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