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 Ülkemiz, 2021 yılının başından itibaren %15’ler düzeyinde başlayıp, giderek artış 
eğilimi gösteren yüksek enflasyonla mücadele etmektedir. Fiyatlar genel düzeyindeki 
artış hızının gün geçtikçe ivme kazanması, toplumun tüm kesimlerini etkilemesinin 
yanında makro ekonomik dengenin de bozulmasına yol açmaktadır. Özellikle pandemi 
döneminde yaşanan kısıtlamaların üretim ve tedarik zincirinde aksaklıklar meydana 
getirmesi, para arzı artışı ile o dönem talep daralışının engellenmeye çalışılması, 
günümüzde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede enflasyon sorununun gündeme 
gelmesine sebep olmuştur. Dahası, ülkemizde son aylarda bu enflasyon sorunu, diğer 
ülkelere göre daha yüksek oranlarda gerçekleşmektedir.  

 Talep, Maliyet ve Beklenti Kaynaklı Enflasyonist Süreç 

 Ekonomide enflasyona neden olan üç konu üzerinde durulmaktadır. Birinci neden 
talep enflasyonudur. Talep enflasyonu, mal ve hizmet arzının (üretiminin), toplam talep 
artış hızına ayak uyduramaması şeklinde ifade edilmektedir. Yani arz yetersizliği ve talep 
fazlalığı oluştuğunda fiyatlardaki artış hızı yükseliş göstermektedir. İkinci neden maliyet 
enflasyonu olarak belirtilmektedir. Maliyet enflasyonu, petrol ve gıda gibi emtia 
fiyatlarının yükselmesi veya doğal afetler gibi nedenlerle üretim maliyetlerinde artış 
yaşanması sonucunda ortaya çıkar. Bu tür durumlarda girdi maliyetleri artar, toplam arz 
azalır ve akabinde fiyatların genel seviyesinde yükselme yaşanır. Üçüncü bir neden de 
enflasyon beklentileridir. Enflasyon beklentisi, tüketici ve üreticilerin gelecekte fiyatların 
yükselmeye devam edeceği yönündeki beklentileri sonucunda oluşur ve cari dönemde 
talep ve maliyet kaynaklı enflasyonun artışına katkıda bulunur. Bu üç nedenin dışında 
enflasyonu tetikleyen bir konu da para arzındaki artıştır. Merkez bankasının para arzını 
ekonomik büyümenin üzerinde artırması, tüketim ve yatırım harcamalarındaki artışa 
neden olmakta ve bu durum da fiyatlar genel düzeyini yükseltmektedir (TCMB, 2022). 

 Ülkemizde meydana gelen yüksek enflasyon sorunun kaynakları incelendiğinde, 
yukarıdaki tüm nedenlerin günümüzdeki enflasyonu açıkladığı söylenebilir. Pandemi 
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dönemi üretimde meydana gelen aksamalar ve bazı kısıtlamalar, talebin birikmesine ve 
talebin arzı aşmasına neden olmuştur. Ayrıca, pandemi döneminde talebi canlandırmaya 
yönelik para arzı artışı (ki bunu birçok ülke yaptı) da günümüzde enflasyonun yüksek 
olmasında önemli bir etken olarak görülmektedir. Ayrıca, enflasyonun yüksek oluşunda 
mevduat faizlerinin enflasyon oranlarının altında oluşması, tasarruf sahiplerini parayı 
elden çıkartıp, değerini koruyan mal ve hizmet alımlarına yönlendirmektedir. Bu durum 
da talep kaynaklı enflasyonist süreci hızlandırmaktadır (Eğilmez, 2022). Bununla birlikte 
kur artışının da hanehalkı-şirketleri mal ve hizmet alımlarına yönlendirmesi, enflasyonist 
süreci hızlandıran unsurlardandır. Bu gelişmeler, geleceğe ilişkin enflasyonist beklentiyi 
olumsuz etkilediği için mal ve hizmetlere talep artmakta ve enflasyon artış 
gösterebilmektedir. Yine, kur sebebiyle yerli ürünlerin dış piyasaya göre ucuz olması, 
ihracatı artırırken, ürünlerin iç piyasadan çok dış piyasaya gitmesine yol açmakta ve talep 
fazlalığı nedeniyle enflasyon bu durumdan da olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca kur 
yüksekliği ve hareketliliği, ithal ürünlerde fiyatların hızla yükselmesine yol açmaktadır.   

 Enflasyon, Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde de Sorun 

 Enflasyon, sadece ülkemizde değil birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
de artış göstermektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde ortak olan bir 
gelişme, artan küresel talebin yanı sıra emtia fiyatlarındaki artıştır. Enerji fiyatları da 
dünyada yaşanan enflasyonun önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Petro fiyatları 
Ocak 2022 itibariyle Aralık 2020’ye göre %77 artış sağlamıştır. Hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ekonomileri etkileyen bir diğer önemli konu, son iki yıldır yaşanan 
pandemi salgınının küresel tedarik zincirlerine olumsuz yansımasıdır. Taşıma 
maliyetlerinin çok hızlı yükselişler kaydetmesi ve 1970'lerde petrole dayalı arz şokunun 
aksine, COVID-19 arz şoklarının daha çeşitli ve anlaşılmaz olarak görülmesi, küresel 
tedarik zincirini etkilemiştir (Reinhart ve Luckner, 2022). Dünya’da yaşanan enflasyonist 
gelişmelere ilişkin ABD merkez bankası Fed, politika faizlerinde artışa giderek sıkı para 
politikası mesajları vermiştir. ABD’de Nisan 2022’de gerçekleşen %8,3 tüketici fiyat 
endeks oranına ilişkin Fed başkanı Powell, enflasyon oranın düşürülmesi için faiz oran 
artırımlarına gidileceğini vurgulamıştır (NTV, 17.05.2022). Avrupa Merkez Bankası 
başkanı Christine Lagarde, hızlı faiz artırımlarının enflasyon sorununu hemen 
çözmeyeceğini vurgulamış, faiz artırımlarında acele edilmemesi gerekliliğini belirtmiştir. 
Lagarde’ye göre, faiz artırımlarının ekonomik yavaşlama ve işsizliğe etki edeceği ve 
bunun sonradan toparlanmasının zor olacağı ifade edilmiştir (Euronews, 2022). Ancak 
Almanya’da enflasyon oranının %7,4’e gelmesi, Avrupa Merkez Bankasının negatif 
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faizlerden pozitif faizlere geçeceğine işaret etmiştir (Lagarde, 2022). İngiltere’de 
enflasyonun %9’u bulması, İngiltere merkez bankasını politika faiz artırımına yöneltmiştir 
(BBC, 2022). Çin, enflasyon yükselişine politika faiz oranlarını arttırarak cevap vermiş ve 
ekonomideki yavaşlama beklentisi sebebiyle faiz oranlarının indirileceğini belirtilmiştir 
(Global Times, 2022).  

Grafik 1: Gelişmekte Olan Ülkeler (E7) Yıllık Enflasyon Oranları 

      
      Kaynak: OECD 

 Dünya’da enflasyonist gelişmelere Rusya-Ukrayna savaşı da etki etmiştir. Bu savaş 
Rusya’nın ekonomisini de etkilemiş, Rusya’dan hızlı sermaye çıkışları sebebiyle faizler 
%10,5 aratarak %20 seviyelerini görmüştür. Sonrasında faiz oranlarını %14’e düşüren Rus 
ekonomisinde Nisan 2022 enflasyonu %17,8 olarak gerçekleşmiştir. Dünya’daki bu 
gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda ülkelerin enflasyonla mücadelede 
“Ortodoks (para ve maliye) politikalar”a başvurduğu anlaşılmaktadır. Grafik 1’de 
gelişmekte olan ülkeleri temsilen E7 ülkelerine ait tüketici fiyat endeks değişim oranları 
verilmektedir. Söz konusu grafiğe bakıldığında Türkiye’nin diğer gelişmekte olan 
ülkelere göre çok sert ayrıştığı anlaşılmaktadır.  

 ESAM İSTANBUL  3

TÜFE

0.0 

17.5 

35.0 

52.5 

70.0 

Oct-25 Nov-25 Dec-25 Jan-26 Feb-26 Mar-26 Apr-26

69.9711
61.1445

54.4386
48.6908

36.0809

21.312519.89

Meksika Türkiye Brezilya Çin Hindistan Endonezya Rusya



Tablo 1: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Politika Faiz ve Enflasyon 
Göstergeleri (Nisan 2022) 

   
   Kaynak: https://tr.investing.com/  

  Türkiye’de Enflasyonla Mücadele! 

 Talep kaynaklı enflasyonist süreçlerde sıkı para ve maliye politikaları ön plana 
çıkmaktadır. Ancak sıkı para ve maliye politikalarının uygulanması, ülke ekonomik 
büyümesinde bir yavaşlama ve istihdamda da bir azalış oluşturabilmektedir. Nitekim 
siyasal iktidarlar, büyüme ve işsizlik konusunu, enflasyonist süreçten daha çok 
önemseyebilmektedir. Bu sebeple siyasal yönetim, merkez bankasının politika faizlerini 
yükseltmesine sıcak bakmadıkları gibi, para arzının artmasını da ekonomideki büyüme 
için arzu eder. Ayrıca yüksek faizin getirebileceği ekonomik tıkanmanın yanında yüksek 
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G7- Ülke Faiz (%) Enflasyon (%) Reel Faiz

ABD 1 8,3 -6,74

İngiltere 1 9 -7,34

Almanya 0 7,4 -6,89

İtalya 0 6 -5,66

Fransa 0 4,8 -4,58

Japonya -0,10 2,5 -2,44

Kanada 1 6,8 -5,43

E7-Ülke Faiz (%) Enflasyon (%) Reel Faiz

Çin 3,70 2,1 1,57

Hindistan 4 7,79 -3,61

Rusya 14 17,8 -3,23

Brezilya 12,75 12,13 0,55

Meksika 7 7,68 -0,63

Endonezya 3,5 3,47 0,03

Türkiye 14 69,97 -32,93

https://tr.investing.com/


faize gelen sıcak paranın geri ödemesinde de maliyetli borçlanma çok istenilmeyen bir 
durum olarak görülmektedir. Bu sebepledir ki, Türkiye’de merkez bankası, politika faizini 
%14’te sabit bırakmakta ve para arzını artırmakta, hükümet de genişletici mali 
politikalara devam ederek büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomiye öncelik 
vermektedir. Fakat burada bir çelişkiyi de vurgulamak gerekmektedir. Hükümet, her ne 
kadar yüksek faize tasarrufların gelmesini istemese de hazine ve maliye bakanlığının 
%26 faizli tahvil ihracı, uluslararası piyasalardan yüzde 8,6 faizle 2 milyar dolar borç 
alması önemli bir çelişki olarak görülmektedir.  

 Ülkemizde yaşanan enflasyon sorununda kur yüksekliğinin de etkili olduğu 
gözlemlenmektedir. Kur artışı, para politikaları ekseninde döviz kıtlığı sebebiyle 
gerçekleştiği gibi, enflasyonun yüksek oluşu sonucu satın alma gücünü koruma adına 
döviz talebindeki yükseklikle de meydana gelmektedir. Kur korumalı vadeli mevduat 
seçeneği her ne kadar kısa süreli kuru azaltıcı etki yapsa da tasarruf sahipleri mevcut 
gelişmeler ışığında servetlerini koruyabilmek için TL’den kaçış yaparak döviz kurları 
üzerinde baskı yapabilmektedir. Bunun yanında tasarruf sahipleri, enflasyonun artacağı 
beklentisiyle de mevcut mal ve hizmet harcamalarını artırmakta ve enflasyon üzerinde 
baskı oluşturmaktadır. Ayrıca kur yüksekliği sebebiyle girdi maliyetlerinde artış 
yaşanması, ithal ürün ve hizmetlerde fiyat artışlarını tetiklemektedir. Bu süreç de maliyet 
kaynaklı enflasyonun oluşmasına neden olmaktadır.  

 Tablo 1’de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin politika faizleri, Nisan 2022 
enflasyon oranları ve reel faiz hesaplamaları yer almaktadır. Reel faizin eksi değer alması, 
tasarrufun normal faiz kazancına rağmen enflasyon altında kalması anlamına 
gelmektedir. Reel faiz, kapitalist ekonomilerde para piyasalarının denge unsuru olarak 
görülmektedir. Reel faizi, gelişmiş ülkelerde eksilerde yer alabilirken, gelişmekte olan 
ülkelerde gelişmiş ülkelerin üzerinde bir değere sahip olması beklenir. Böylelikle 
yabancı sermaye, gelişmekte olan ülkelere çekilmek istenir. Türkiye’nin istihdam ve 
ihracata dayalı bir büyüme anlayışıyla hareket etmek istemesi, cari işlemler kanalı 
üzerinden fazla vererek döviz kıtlığına cevap beklemesi, ithalatın azaltılıp, ihracatın ve 
hizmet gelirlerini artırmak istemesi ön plana çıktığı için yabacı sermayenin borç ve faiz 
kanalıyla ülkeye girişi ikincil plan olarak görülmektedir. Yabancı sermayenin doğrudan 
yatırımlarla sağlanması arzu edilmektedir. Bunun yanında yüksek faiz oranlarının 
yatırımları azaltıcı bir etki bırakması da büyümeyi yavaşlatacağı için merkez bankasının 
faiz oranlarını artırması istenmemektedir. Ancak günümüzdeki koşullar dikkate 
alındığında kur baskısı, para arzı artışı ve beklentilerin olumsuz oluşu, fiyat istikrarını 
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bozmaya devam etmektedir. Özellikle imalat sanayinin ithalata bağımlı olması, mevcut 
fiyat artış hızını daha da yukarıya çekebilecektir. 

 Kontrolsüz Para Arz Artışı Enflasyon Nedenidir 

 Para arzı artışının ekonomik büyümenin çok üzerinde seyretmesi, enflasyon 
oluşturmaktadır. Türkiye’de Grafik 2’de M1 para arz istatistikleri 2021-Ocak-2022 Nisan 
dönemi için yer almaktadır. 2021- Nisan- 2022 Nisan dönemi nominal para arz artışının 
%87 düzeyinde gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Fiyatlardan arındırılmış reel para 
arzının da %10 düzeylerinde olduğu hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar doğrultusunda 
para arzı artışının yüksek oranlarda gerçekleşmesi, fiyat istikrarının bozulmasında ve 
TL’nin değersizleşmesinde önemli etkenler arasında olduğu söylenebilir (TCMB, 2022). 

Grafik 2: Para Arzı (M1: Dolaşımdaki Para+ Vadesiz Mevduat) 

 Enflasyonla Mücadeleye İlişkin Öneriler 

 Tüm bu gelişme ve değerlendirmeler ışığında fiyat istikrarını sağlayıcı tedbirler 
olarak aşağıda makro ve mikro tedbirlere ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. 

• İktisadi aktörlerin merkez bankasına olan güveninin azaldığı anlaşılmaktadır. 
Merkez bankasının para politikası kararlarının siyasal yönetim tahakkümünden 
uzaklaşması, bağımsız hareket etmesi, şeffaf olması ve piyasa tarafından güvenilen 
bir kurum olması, en öncelikli adım olarak düşünülmektedir. Merkez bankasının yıl 
sonu hedeflerinin tutarlı olması, piyasa yapıcıları bu noktada ikna etmesi ve yıl 
sonu hedeflere yönelik para politikalarını belirlemesi önemli görülmektedir.  

• Toplam talep kaynaklı bir enflasyonist sürece sıkı para ve maliye politikalarıyla 
cevap vermek iktisadi bir kuraldır. Hem talep hem de maliyet kaynaklı bir 
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enflasyonist süreci yönetebilmek adına piyasada üretim maliyetlerinin 
düşürülmesi için üreticilere (öncelikli sektörler belirlenerek) faizsiz teşvik 
seçeneklerinin sunulması, tüketicilere de kredi seçeneklerinin zorlaştırılması, 
üretim-tüketim dengesini sağlayıcı bir etken olarak görülmektedir. Mali 
politikalarla üretimi artırmaya (arzı artırmak), para politikalarıyla da tüketimi 
kısmaya (talebi azaltmak) yönelik politikaların yapılması tavsiye edilmektedir. Bu 
noktada hem merkez bankasına hem de hükümete görevler düşmektedir.  

• Merkez bankası, fiyat ve finansal istikrara öncelik vermelidir. Ancak günümüzde 
merkez bankasının açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda fiyat ve finansal 
istikrarın, büyüme ve ihracattan sonra geldiği anlaşılmaktadır. Bu noktada merkez 
bankası politikalarını istikrar doğrultusunda yeniden şekillendirmelidir. 

• Merkez bankasının politika faizini uzun bir süre için sabit bırakması, reel faizlerin 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çok çok altında seyretmesine yol açmış ve 
bu durum yurtiçi ve yurtdışı tasarrufların azalıp, ürün ve hizmetlere yönelmesine 
yol açmıştır. Bu süreçte de ürün ve hizmetlere olan talep artarak enflasyon oranları 
yükselmiştir. Ayrıca yabancı sermaye çıkışlarının olması da kurlar üzerinde baskı 
yaparak kurların artmasına olanak sağlamıştır. Yüksek kur ve yüksek enflasyonist 
ortamlarda merkez bankaları politika faizlerini artırarak, para arzını da azaltarak 
toplam talebi daraltmayı hedefler. Şu an Türkiye’de merkez bankası bu politika 
dışındaki seçenekleri değerlendirerek, fiyat ve finansal istikrarı sağlamayı 
arzulamaktadır. Ayrıca rezervleri kullanmak suretiyle dövize müdahale etmekte ve 
kuru belli bir dengede tutma eğilimine girmektedir. Böyle bir süreçte merkez 
bankasının kısa vadede istikrarı sağlayıcı bir para politikası belirlemesinin, ileriki 
dönemlerde daha yüksek maliyetlerin oluşmaması açısından önemli olduğu 
düşünülmektedir. Faizin belli dönemlerde sonuç, belli dönemlerde sebep 
olduğunu söylemek mümkündür. Günümüzde faiz ve enflasyon arasında oluşan 
dengesizliğin, daha önceki yanlış para ve maliye politikalarının sonucu olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle gelecekte ekonomiye daha yüksek maliyet 
oluşturmaması açısından kısa vadede piyasada dengenin sağlanması, istikrarlı bir 
ekonomik ortamın oluşması öncelikli olarak görülmektedir.  

• Merkez bankasının sıkı para politikası çerçevesinde fiyat istikrarı sağlaması için 
zorunlu karşılıkları artırması ve reeskont kredilerini azaltması önerilmektedir.  

 ESAM İSTANBUL  7



• Hükümet tarafından daha önce uygulamaya konulan “kur korumalı vadeli 
mevduat” politikasının ileriki dönemlerde bütçe açığını baskılayacağı ve 
enflasyonist süreç doğuracağı tahmin edilmektedir. Kur farkının devlet tarafından 
ödeme taahhüdünün kamu maliyesine ek bir yük getireceği, daha ilk dönemden 
açık şekilde görülmüştür. Faiz kazancının bankalar aracılığıyla sermaye sahiplerine 
aktarılması maliyetinin ise topluma yüklenmesi, gelir dağılımı açısından açık bir 
tezat oluşturmaktadır. Bu kapsamda bu politikadan bir an önce vazgeçilmesi 
gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca enflasyona endeksli tahvil ihracının da daha 
yüksek enflasyonist baskılar oluşturacağı beklentisiyle bu politikadan da en kısa 
sürede vazgeçilmesinin ekonominin sağlığı açısından iyi olacağını düşünmekteyiz. 

• Merkez bankasının tüketici kredileri başta olmak üzere belli sektörler üzerinde 
kredi tavan uygulamasını gerçekleştirmesi, belli alanlarda kredi arzının azalması, 
istikrar için önemli görülmektedir.  

• Piyasada toplam talebi azaltmaya yönelik mikro ihtiyati tedbirler çerçevesinde 
kredi kart kullanımlarının taksitlendirme seçeneklerinin bazı ürünlerde olduğu gibi 
temel ihtiyaç olmayan ürünlerde sınırlandırılması, alışveriş kredisi seçeneklerinin 
sınırlandırılması tavsiye edilmektedir. Kredi kart limit artış taleplerinin bir süre 
askıya alınması, gelir ve enflasyon göz önünde bulundurularak dikkate alınması 
önerilmektedir. 

• Üretimin yeterli düzeyde olmaması günümüzdeki en temel problemlerdendir. 
Özellikle iç piyasada üretimin, kur yüksekliği ve ihracat kanalıyla dış piyasaya 
sunulması, üretimin daha planlı ve programlı bir çerçevede ele alınması 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Dünya’daki gıda krizi beklentileri göz önünde 
bulundurularak tarımın milli gelir içindeki payının %5’lerden daha yüksek 
seviyelere çıkması dikkate alınması gereken bir konudur. Bu noktada ülkemizdeki 
verimli toprakların kullanılması, hayvancılık faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik 
planlamaların yapılması, hayati derecede önemli görülmektedir. Son 20 yılda 
kentlerde nüfus yoğunluğu artışı, ekilen tarım alanlarında bir azalma meydana 
getirmiştir. Ülkemizde üretimi gerçekleştirebilecek birçok ürün ithal edilmekte ve 
iç üretim bu noktada yetersiz kalmaktadır.  

• İmalat sanayi üretiminin ithalata bağımlı olması, kurlarda istikrarlı bir konuma 
gelinmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Günümüzde sanayi başta olmak üzere 
birçok sektör, kurlardaki hareketlilik sebebiyle dolarizasyona geçmiş ve TL’den 
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kaçış söz konusu olmuştur. Bu çerçevede TL’nin güçlenmesi ve kurların stabil hale 
gelmesi kısa vadede merkez bankası para politikalarıyla uzun vadede maliye 
politikalarıyla şekillenebilecektir.  

• Dünya ekonomisi içinde üretim performansı yüksek ülkeler arasında yer 
almaktayız. Ülkemizin bu dinamizme sahip olması ekonomimiz açısından olumlu 
bir gelişmedir. Üretim performansında emek, sermaye, doğal kaynak ve girişimci 
kaynağı noktasında önemli bir kapasiteye sahip ülke konumundayız. Bu 
kaynakların verimli kullanılmasında yabancı sermaye de önemli ihtiyaç 
alanlarımızdandır. Ancak yabancı sermaye geçmişte sıcak parayla, günümüzde de 
varlık edinimi ile ülkemizde yer alırken daha uzun dönemli, istihdam oluşturan 
alanlarda yabancı sermayenin değerlendirilmesi önemli görülmektedir. Özellikle 
günümüzde emlak piyasasında etkin olan yabancı sermaye, iç piyasayı olumsuz 
etkilemekte ve emlak sektöründe fiyatların artmasına sebep olmaktadır. Bu 
çerçevede yabancı yatırımların varlık edinimlerinin zorlaştırılması, yatırımların 
tarım ve sanayi sektörlerine yönlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Bunun 
sağlanması için de yabancı sermayeye hukuk, yönetim ve istikrarlı bir ekonomik 
sistemle güvence verilmesi gerekli görülmektedir.  

• Uzun dönemde sektörler düzeyinde planlamaları önemsemekteyiz. Küresel 
gelişmeler ışığında katma değeri yüksek ürünlere, tarıma, sanayiye, teknolojiye 
yönelik politikaların tasarlanması, bu alanlara yönelik nitelikli istihdamın yetişmesi, 
beyin göçünün sonlandırılıp, eğitimli bireylerin ülkede kalmasını sağlayıcı siyasal, 
ekonomik ve sosyal politikaların planlanması, özel mülkiyet, hukuk, yönetim, 
eğitim, sağlık gibi kalkınma göstergesi alanlara daha fazla eğilim gösterilmesinin 
önemli olduğunu düşünmekteyiz.  

• Enflasyon, orta ve alt gelir gruplarında yer alan birey ve toplulukların cebinden 
alınan bir vergidir. Enflasyonun gelir dağılımındaki dengeyi bozan ve yoksulluğu 
artıran, sabit ve dar gelirliler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini 
etkileyen bir değişken olduğu dikkate alındığında, merkez bankası ve hükümetin 
toplumsal tabanın, belli bir refah düzeyinin altında kalmasını önleyici tedbirler 
alması çok öncelikli olmalıdır. 

• İnsan vücudunun hastalık anında zararlı organizmalarla mücadele ederken, 
ağrıların ve ateşinin yükselmesi gibi içinde yaşamış olduğumuz ekonomik 
problemlerin çözümü için yapılan politika önerileri, büyümede nispi yavaşlama 
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gibi kısa vadede bazı sancılar oluşturmakla birlikte uzun dönemde daha kalıcı ve 
yapısal gelişmelere imkân sağlayacağı ön görülmektedir. 
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