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BÖLÜM 1

ORTODOKS VE HETERODOKS İSTİKRAR PROGRAMLARI

Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik istikrar programları genellikle ödemeler

dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme gibi geniş

anlamda makroekonomik amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir. Başka bir deyişle,

stabilizasyon programlarının temel amacı, varolan kaynaklar ile değişen ihtiyaçlar

arasında bozulan dengeyi kurmak ve ekonomiyi yeniden yönlendirmektir. Programları

gerekli kılan, içsel veya dışsal faktörlerin sebep olduğu ekonomik istikrarsızlıktır.

Etkenlerin içsel ya da dışsal kökenli, geçici ya da kalıcı olduğunun  bilinmesi

programların hazırlık, uygulama ve sonuç aşamaları için önemlidir.

İstikrar deneyimleri üzerine tarihsel bir perspektiften bakılacak olursa, onar

yıllık periyodlar itibariyle programların ortak özellikler taşıdığı görülmektedir. Örneğin,

1970’lerde Arjantin, Şili ve Uruguay’da askeri hükümetler tarafından uygulanan

programlar ortodoks özellikler taşımaktadır. 1980’lerde uygulanan programlar ise

(Arjantin-1985 Austral Planı, Brezilya-1986 Cruzado Planı, İsrail-1985 Planı ve

Meksika-1988 Planı gibi) heterodoks özellikler taşımaktadır. Bu uygulamaların

tümünde kur politikasından bir şekilde yararlanılmıştır. (Kiguel ve Liviatan, 1992b,

s.284).

Uzun yıllardan beri (1950-60’lar) stabilizasyon programları açık ekonomilerde,

son yıllarda da (1990’lar) geçiş ekonomilerinde (transitional economies) gündeme

gelip uygulanmakta, fakat zaman içerisinde programların içerikleri ve metodları

değişime uğramaktadır. Bu bölümde önce ortodoks ve heterodoks programların

özellikleri ve içerikleri anlatılacaktır. Daha sonra programların uygulanmasında

önemli rol oynayan uluslararası kuruluşların (IMF ve Dünya Bankası gibi)

programlara yaklaşımları, IMF-tipi istikrar programlarının özellikleri ve bu programlara

yöneltilen eleştiriler üzerinde durulacaktır. Son olarak, istikrar programlarının

uygulanmasında önemli rol oynayan nominal çıpa (anchor) kavramı ve seçilen

nominal çıpaya göre istikrar programlarının özellikleri ayrıntılı olarak anlatılacaktır.



2. Bölüm’de istikrar programlarının sıklıkla uygulandığı bazı ülke örnekleri

incelenmektedir. Ortodoks ve heterodoks istikrar programlarının uygulama sonuçları,

her ne kadar ülkelerin kendi özeliklerine göre değişiklik gösterse de, ülke

deneyimlerinden öğrenilenlerin istikrar programlarının irdelenmesi konusunda yol

gösterici olacağı düşünülmektedir. İncelenecek ülkeler Şili, Meksika, Arjantin ve

İsrail’dir. Şili, Meksika ve İsrail yüksek kronik enflasyonun, Arjantin ise

hiperenflasyonun yaşandığı ülkelerdir. Bu ülkeler 1980’li yıllar boyunca istikrar

arayışlarını sürdürmüş, başarılı ve başarısız birçok program uygulamasından sonra

istikrara kavuşmuşlar ve enflasyon sorununu büyük ölçüde çözümlemişlerdir. Türkiye

de son 20 yıldır kronik enflasyonla yaşayan ve bu problemi çözmeye çalışan bir

ülkedir. 1994 yılında enflasyonun üç haneli rakamlara yükselmesi Türkiye’deki

enflasyon olgusunun yeniden tartışılmasına neden olmuş, diğer ülke örneklerinin

incelenmesi gereği bir kez daha gündeme gelmiştir.

Ülke örneklerinden çıkarılan dersler ışığında, 3. Bölüm’de Türkiye

ekonomisinin 1994 yılında yaşadığı kriz ve ardından uygulanan istikrar programı

incelenmektedir. Önce Türkiye ekonomisini 5 Nisan krizine taşıyan finansal ve

yapısal nedenler tespit edilmektedir. Ardından, “5 Nisan Kararları” olarak uygulamaya

konan bir dizi önlemlerin ortodoks ve heterodoks özellikleri üzerinde durulmakta ve

kararların uygulamadaki başarısı ve başarısızlığı tartışılmaktadır. Son olarak, 5 Nisan

istikrar programının kura dayalı istikrar programı olup olmadığı ve Türkiye’de

enflasyonun kur, para arzı ya da ücret çıpaları ile kontrol edilip edilemeyeceği,

deneysel olarak bir model çalışması ile test edilmektedir. Oluşturulan VAR modeli ile

kur, para arzı ya da ücret kontrollerine dayalı programlarda üretimin nasıl

etkileneceği, istikrar programlarının maliyeti olarak bilinen ekonomik daralmanın

hemen mi ödeneceği, yoksa ileriki dönemlere mi erteleneceği sorularına cevap

aranmaktadır. Türkiye’deki enflasyonun süregelen enflasyon (inertia) özelliği taşıyıp

taşımadığı konusu da model yardımıyla incelenmektedir. Model çalışmasından elde

edilen bulgular ile kronik enflasyonla ilgili bazı tespitler yapılmaktadır. Tez çalışması,

bu tespitler ve ülke deneyimleri doğrultusunda enflasyon probleminin istikrar

programları çerçevesinde çözümlenmesine yönelik çözüm önerileri ile son

bulmaktadır.



GİRİŞ

Ekonominin finansal ve reel kesiminde oluşan dengesizlikleri gidermeyi

amaçlayan istikrar programları uzun yıllardan beri gelişmekte olan ülkelerde sık sık

uygulanmaktadır. Ülkeleri radikal istikrar programları uygulamaya yönelten temel

nedenler; hızlanan enflasyon, ödemeler dengesi darboğazı, finans piyasalarında ve

reel kesimde yaşanan ciddi boyuttaki dengesizliklerdir. Yüksek enflasyon genellikle

artan dış borçlar ve bütçe açıklarından kaynaklansa da, borçlardaki artışın ya da

bütçe açıklarının nedeni ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Ülkelere özgü

farklı nedenlere rağmen, benzer ekonomik kriz yaşayan ülkelerde uygulanan istikrar

programlarının özellikleri de zaman içinde değişime uğramaktadır.

Bu çalışmanın amacı, istikrar programlarının teorik çerçevesi içinde daha önce

benzer krizler yaşamış ve ardından istikrar programlarını uygulamış ülke

deneyimlerinden faydalanarak, 1994 yılında Türkiye ekonomisinin yaşadığı krizi ve

uygulanan istikrar programını incelemek, enflasyonun düşürülmesi ve kalıcı istikrarın

sağlanması için gerekli olan koşulları tesbit ederek bazı çözüm önerileri geliştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda 1. Bölüm’de ortodoks ve heterodoks istikrar

programlarının özellikleri anlatılmaktadır. İstikrar programı uygulamalarında dış

desteğin önemli bir yer tutması, uluslararası kuruluşların desteklediği istikrar

programlarını da gündeme getirmektedir. IMF-tipi istikrar programları olarak

adlandırılan programlar IMF tarafından hazırlanıp krize giren ülkelere sunulmakta,

bazı performans kriterleri karşılığında program uygulaması sırasında ihtiyaç duyulan

dış kaynak ülkeye sağlanmaktadır. Yüksek enflasyon ülkelerinde uygulanan istikrar

programlarında önemle üzerinde durulan bir diğer konu, nominal çıpa kavramıdır.

İstikrar programı kapsamında uygulanan politikalara ek olarak, göreli fiyatlardan (kur,

ücret, faiz, fiyat) birinin ya da birkaçının kontrol edilmesiyle enflasyonun kontrol

edilmesi sağlanmaktadır. Böylece istikrar programları seçilen nominal çıpaya göre de

sınıflandırılmaktadır. Kurun, para arzının, ücret ve fiyatların kontrol edildiği

programların özellikleri bu bölümde anlatılmakta ve sözkonusu programların bazı

özellikleri üzerinde durulmaktadır.
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Örneğin; Arjantin’de uygulanan ve parasal yetki kurumlarının otonomilerini kısıtlayan

para kurulunun (currency board) kurulması, Şili’de Merkez Bankası’nın  bağımsızlığı

güven aracı olabilmiştir. Kısacası programın sürdürülebilir olduğuna inanılması için

gerekli yapısal düzenlemelerin uygulamaya konması, kredibiliteyi ve programın

başarısını artırmaktadır.

Mali tabanı güçlü olmayan programlar kamu iç borcunu da arttırmaktadır.

Başarısız programların ayrıca rezerv kaybı şeklinde yüksek maliyetleri de vardır.

Halk yabancı paraya yöneldikçe Merkez Bankası döviz satmak zorunda kalır.

Değişen kur sistemine nazaran önceden belirlenmiş sabit kur sisteminde kredibilite

eksikliğinin sonuçları daha yıkıcıdır. Paraya dayalı programlarda, kredibilite eksikliği

istikrarın faydalarını azaltmakla birlikte; -enflasyonun düşmesi daha uzun süre aldığı

için, bunun yaratacağı reel etkiler kura dayalı programlara göre daha azdır. Fakat,

kura dayalı programlarda kredibilite eksikliği istikrarın faydalarını düşürmekle kalmaz,

aynı zamanda reel maliyetleri de arttırır. Halkın şüpheci olduğu ve ekonominin temel

taşlarının yerinde olmadığı bir durumda, daha az risk ve maliyet için paraya dayalı

istikrar programları tercih edilmelidir. (IMF, 1994b).

Para kurulu kredibiliteyi güçlendirmekte, fakat müdahale esnekliğini

kısıtlamaktadır. Kura dayalı programların temel özelliklerinden biri, kur politikasının

sabit kur politikasından, önceden belirlenmiş ve azalan oranlı kur politikasına ya da

yerli paranın yabancı para ile yer değiştirmesine kadar geniş bir yelpazede belirleme

şansının olmasıdır. Bu politikalardan herhangi birinin seçimi karar alıcı otoritelerin

sabit kur politikasına bağlılık gücü ile ilgilidir. Genellikle kararlılık, enflasyonist

beklentilerin azaltılmasında ve kredibilitenin arttırılmasında etkilidir. Bununla birlikte,

politikadan vazgeçmenin maliyeti yüksek olduğu için güçlü bağlılık, görünmeyen iç ve

dış şoklara karşı müdahale esnekliğini azaltmaktadır. Kur politikasına optimal bağlılık

derecesi, kredibilite ile esneklik arasındaki değiş-tokuşa bağlıdır. Diğer yandan, bir

ülke için para kurulu kurulmasının uygunluğu esneklik-kredibilite ilişkisiyle yakından

ilişkilidir. Prensipte, para otoritelerinin karar alma yetkisi üzerinde kurumsal bir kısıt

kurulduğu için, para kurulu kura dayalı istikrar programlarını daha güvenilir yapacak,

böylece enflasyon daha hızlı düşebilecektir. Paraya dayalı programlarda ise, para

arzı bağımsız bir kurum tarafından kontrol edileceği için politikadan taviz vermek
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zorlaşacak, bu da para programlarının başarı şansını artıracaktır. Öte yandan, para

kurulu otoritelerin çeşitli şoklara zamanında müdahale yeteneğini kısıtlamaktadır.

Genellikle istikrar programlarının son dönemlerindeki göreli fiyat bozulmalarına karşı

müdahale etme esnekliği sınırlanmaktadır. Esnekliği azaltmanın yanında, para

kurulunun iki temel sorunu daha vardır. Kamu finansmanı açısından optimal olmayan

durumlarda hükümet enflasyon vergisinden vazgeçmeye zorlanabilir. Ayrıca

zamanında müdahale edilemediği için spekülatif hareketlerde finansal sistem kolayca

yara alabilir. Bu nedenle, para kurullarının Merkez Bankası’nın tam yetkisi

sağlandıktan sonra (Arjantin’de olduğu gibi) kurulması daha anlamlıdır. (IMF, 1994b).

1.4.3 Fiyat ve Ücrete Dayalı İstikrar Programları

Fiyat ve ücretlerin geçici bir süre için sabit tutulup dondurulması ya da artışın

kontrol edilmesini içeren ve böylece enflasyonu bir anda düşürmeyi amaçlayan

programlardır. Fiyat ve ücret çıpası heterodoks şok programlarının özelliklerindendir.

Heterodoks yaklaşımın ilk kez gündeme geldiği 1980’li yıllarda geleneksel (ortodoks)

istikrar programları uygulandığı halde enflasyon düşürülememiş ücret ve fiyat

politikaları gündeme gelmiştir. Sadece fiyat ve ücretlerin dondurulmasıyla enflasyonu

düşürmeyi hedefleyen programlar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. (Örneğin, 1985

öncesi Arjantin’deki istikrar girişimleri). Programların başında uygulanan sıkı

kontroller nedeniyle, enflasyon hızla düşmüş, ve fakat kontroller kaldırıldığında

yeniden yükselmiştir. Ücret politikasının başarıyla uygulandığı örnekler arasında İsrail

1985 ve Meksika 1988 programları bulunmaktadır. Bu programlarda kur temel çıpa

olmak üzere, ortodoks politikalar fiyat ve ücret kontrolleriyle birleştirilmiş, fiyat ve

ücretlerden ek çıpa olarak yararlanılmıştır.

Fiyat ve ücret kontrolleri, enflasyonun sıkı maliye ve para politikalarına rağmen

düşürülemediği, ekonomide geriye dönük endeksleme mekanizmasının çalıştığı ve

enflasyonist beklentilerin kırılamadığı bir ortamda faydalı olmaktadır. Geçici bir süre

fiyat ve ücretlerin dondurulması ile enflasyonun geçmişle olan bağlantısı kırılmaya

çalışılmaktadır.

Fiyatların uzun bir süre yüksek düzeyde seyrettiği kronik enflasyon ortamında

ücretler enflasyona endekslenmektedir. Bu mekanizmanın işlediği bir ortamda
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ücretlerin bir anda dondurulması gelir dağılımında bazı dengesizliklere yol

açabilecektir. Örneğin, bir ekonomide ücret sözleşmelerinin altı aylık, kira

sözleşmelerinin bir yıllık, devlet tahvillerinin üç aylık dönemler itibariyle ayarlandığını

varsayalım. Ücret ve fiyatlar herhangi bir anda dondurulduğunda, ücretleri yeni

ayarlanmış işçiler bu işten kazançlı çıkarken, henüz ayarlama yapmamış olanlar ve

daha önceden ayarlama yapmış olanlar zararlı çıkacaklardır. Bu sorun para reformu

çerçevesinde, eğer yeni para birimine geçilmesi planlanıyorsa eski sözleşmelerin

yeni para birimine dönüştürülmesi esnasında yapılacak yeni ayarlamalarla

çözülebilir. (Esen, 1989, s.37)

Fiyat kontrolleri serbest piyasa işleyişiyle bağdaşmamakta, bu yüzden de

genel olarak kabul görmemektedir. Mal çeşitliliğinin yüksek olduğu bir ekonomide mal

fiyatlarının tek tek kontrol edilmesi etkin ve kolay uygulanabilir bir politika aracı

değildir. Ayrıca sabitlenen fiyatlara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi programın

işlemesini yavaşlatmaktadır. Bu nedenle, uygulamada tüm malların değil, bazı temel

malların (örneğin, petrol, temel gıda maddeleri gibi) kontrol edilmesi tercih

edilmektedir. Ortiz (1991, s.299)’e göre fiyat kontrolleri monopolistik ya da

oligopolistik özellik taşıyan sektörlerde daha iyi sonuç vermektedir.

Ücretlerin çıpa olarak kullanılması istikrar sürecine ivme kazandıracağı gibi,

süreci olumsuz yönde de etkileyebilir. Ekonomik gruplar arasında meydana gelen

gelir dağılımı dengesizliği yüksek boyutlara ulaşırsa sosyal patlamalara ve

politikalardan vazgeçilmesine neden olabilir. Ücret politikasının başarısı, gelir

gruplarının toplam gelirden aldığı paylarla yakından ilişkilidir. Ücretli çalışanlar toplam

nüfusun önemli bir bölümünü oluşturuyorsa, kontrollerden geniş bir halk kitlesi

etkileneceği için programa yeterli destek verilmeyecek, bu nedenle ücret çıpasının

sağlanması oldukça zor olacaktır. Ücret kontrolleri ile enflasyonun düşürülmesi politik

açıdan uygulanması zor bir alternatiftir. Ücret kontrollerinin ekonomik birimler

arasında sağlanacak anlaşma (uzlaşma) ile uygulanması daha sağlıklı olacaktır.

Örneğin İsrail 85 programında, ekonominin tüm kesimlerinin temsilcilerinin katılımıyla

gerçekleşen toplantılar sonucu ücretler dondurulmuş ve serbest bırakıldığında nasıl

bir trend izleneceğine birlikte karar verilmiş ve uygulama esnasında da bu tutum

korunmuştur.
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1.4.4  Birden  Çok  Çıpa  Seçimi

Kura dayalı programlarda kurun kısa dönemdeki seyir hedefi önceden

belirlendiği için, bu kez enflasyonun devam etmesi sorunu (inertia) ile karşılaşılmıştır.

Tek bir nominal çıpanın kredibilite, geriye dönük endeksleme ve fiyat belirleme gibi

enflasyonun kalıcı olmasına neden olan problemlerle mücadelede yetersiz kaldığı

tartışmaları gündeme gelmiştir. (Calvo, ve Végh, 1992). Birden çok çıpa

kullanılmasının ardında, tek bir çıpanın ekonominin tüm değişkenleri üzerinde kısa

dönemde yeterince etkili olamaması ve istikrar sürecini tehlikeye sokması

yatmaktadır. Bu açığı kapatmak için kur çıpasına ek olarak başka nominal çıpalardan

yararlanılmaktadır. Kur çıpasına ek olarak para arzının kontrolü ve/veya fiyat-ücret

kontrolleri seçilmektedir.

Kur çıpasının para çıpasına göre bir avantajı, kur çıpası altında para arzının

içsel belirlenmesi ve reel para talebindeki değişmelere hemen adapte olabilmesidir.

Böylece para piyasasındaki dengesizlikler önlenebilmektedir. Diğer yandan, paranın

bol olması başka problemlere neden olmaktadır. Likidite fazlası, tüketimi kolayca

artırmakta ve talep artışı enflasyonun düşmesini engellemektedir. Böylece

ekonomide likiditeyi sınırlayıcı ek çıpa gereği doğmaktadır. 1985 İsrail programı

likidite artışının genişleyici etkisini önlemek için ek parasal çıpa kullanımı açısından

iyi bir örnektir. Para arzı, banka kredileri, yüksek rezerv tutma gereği, yüksek iskonto

oranı ve kısa dönemli sermaye girişi kontrolünün arttırılması yolu ile kontrol edilmiştir.

Bu durumda likiditenin kısılması reel faizlerin artmasına neden olmaktadır. (Calvo ve

Végh, 1992).

Politika yapıcıları kur kontrolünün yanında, para arzının kontrol edilmesi

sonucu reel faizlerin artacağını, faizlerin artması ile tüketim talebinin ve dolayısıyla

enflasyonun azalacağını, böylece yerli paranın aşırı değerlenmesinin önleneceğini

ümit ederler. Fakat, kurun ve para arzının aynı anda kontrol edilmesi, ciddi bir mali

kısıt getirecektir. Çünkü hükümet önceki borçlarına karşın daha yüksek faiz ödemek

durumunda kalacaktır.
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Ek bir para çıpası kullanmak, para stokunun önceden belirlenmiş olduğu

varsayımı altında anlamlıdır. Ek parasal çıpa, kura dayalı programlarda ilk anda

belirlenen tüketim patlamasını önlemek açısından etkili ve önemlidir. Fakat, reel

değerlenme önlenemediği için istikrar daha maliyetli ve ekonomideki daralma daha

derin olabilmektedir.

Heterodoks programlarda enflasyonun hızla düşmesi kur çıpasının fiyat ve

ücret kontrolleriyle birleştirilmesi sonucu gerçekleşmektedir. “Inertia”, yani

enflasyonun geçmiş dönemlerden bugüne taşınması, daha önce de değinildiği gibi

kredibilite eksikliğinden ve geriye dönük endekslemeden kaynaklanmaktadır. “Inertia”

ile savaşmak için sonuçları tartışmalı olmakla birlikte, fiyat ve ücret kontrollerinden

yararlanılmaktadır. 1980’lerin ortalarında uygulanan heterodoks programların ana

temasını bu oluşturmuştur. Enflasyonu hızla düşürmek tek amaç olduğunda, kur

çıpasıyla birlikte kısa dönemde fiyat ve ücretlerin dondurulması enflasyonu hızla

düşürebilmektedir. Ancak, ücret ve fiyat kontrollerinin ne zaman ve nasıl kaldırılacağı

çok önemlidir. Kontrollerin erken kaldırılması kredibilite kaybına neden olabileceği

gibi, geç kaldırılması ise düzeltilmesi yüksek reel maliyet gerektiren göreli fiyat

yapısının çok fazla bozulmasına neden olmaktadır. Ayrıca, ekonomik daralma da

kaçınılmazdır. (IMF, 1994b).

Ücret kontrollerinin amacı, programın başında ücretleri ayarlayarak geriye

yönelik endeksleme mekanizmasını kırıp, ileriye yönelik endeksleme (hedeflenen

enflasyona endeksleme) mekanizmasına geçmektir.


