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ÖZET
20. yüzy l n sonlar nda, merkez bankalar n n kar la t temel
sorun para politikas konusunda hangi stratejinin sürdürülece idir. Son
y llarda oldukça popüler olan bu stratejilerden birisi enflasyon
hedeflemesidir. Bu çal man n amac , enflasyon hedeflemesini teorik
perspektiften de erlendirmektir.
Anahtar Kelimeler: Inflation Targeting, Price Level Targeting,
ABSTRACT
The key issue facing central banks as we approach the end of
twentieth century is what strategy to pursue in the conduct of
monetary policy. One choice of monetary strategy that has become
increasingly popular in recent years inflation targeting.
GR
Dünya’da, toplumlardaki iktisadi ve sosyal yap n n ko ullar na
göre farkl dönemlerde farkl hedefler ön plana ç km ve bu hedefleri
gerçekle tirmeye yönelik olarak da farkl ve yeni yakla mlar
olu turulmaya çal lm t r. 1990’l y llardan sonra y ld z parlamaya
ba layan enflasyon hedeflemesi yakla m da bu çabalar n sonucunda
ortaya ç kan bir kavramd r. Bu yakla m, 1970-1990 y llar aras nda
ülkelerin fiyat istikrar n gerçekle tirme konusunda yeterli ba ar y
sa layamamalar sonucundaki aray lar n do rultusunda ortaya
ç km , 1990 y l ndan itibaren say lar günden güne artan bir taraftar
kitlesi bulmu ve uyguland
ülkelerde göstermi oldu u ba ar l
performansla da kendine sa lam bir yer edinmi tir.
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Bu ba lamda, bu çal mada makro ekonominin 20. yüzy l n
sonlar nda ve 21. yüzy l n ba lar nda ya ad
dönü üm ve bu
dönü üm çerçevesinde bir para politikas stratejisi olarak enflasyon
hedeflemesinin rolü ele al nm ve uygulanmas yla ilgili teknik
altyap s incelenmi tir.
I. F YAT ST KRARI TERC H
EDE LER

Ö E ÇIKMASI I

Makroiktisat’ta 1970’li y llar n ba lar na kadar hüküm süren
keynezyen görü biri amprik di eri teorik olmak üzere iki sebepten
dolay sars lm t r. Amprik sebep, Keynezyen görü ün 1970’li y llar
boyunca kendini gösteren i sizlik ve beraberinde enflasyon
oranlar ndaki art
sorununu(stagflasyon) aç klamada yetersiz
kalmas d r. Teorik sebep ise, mikroekonomik prensipler ile
makroekonomik uygulama aras ndaki uçurumun entelektüel aç dan
rahats z edici ölçüde büyümü olmas d r1. Bu iki sebep, Milton
Friedman(1968) ve Edmund Phelps’in(1968) olu turduklar ünlü
tahminlerinde aç k ekilde bir araya gelmi tir. Basit Philips E risine
göre; sürekli bir dü ük i sizlik düzeyi ancak sürekli yüksek enflasyon
düzeyine göz yumarak korunabilmektedir. 1960’lar n sonlar na do ru
keynezyen görü en parlak dönemini ya yorken Friedman ve Phelps
mikroekonomik prensiplerden hareket ederek enflasyon ile i sizlik
aras ndaki bu amprik ili kinin istenmesi halinde politika yap c lar
taraf ndan y k laca n öne sürmü lerdir. Zaman içinde, i sizlikte
herhangi bir azalma söz konusu olmaks z n enflasyonda art lar n
ortaya ç kmas , Friedman ve Phelps’in hakl
oldu unu
2
göstermi tir .Bu ba lamda, 1970’lerden sonraki dönemde, iktisat
alan nda üretimi te vik etti i ve i sizli i önemli düzeyde azaltt
1

Ercan Eren ve Melike Bildirici, “@ktisat Teorisinde Son
Dergisi, Mart 1997, s.67.

Geli meler”, ktisat

2

N. Gregory Mankiw, “Recent Developments in Macroeconomics: A Very Quick
Refresher Course”, Journal of Money,Credit and Banking, Vol.20, No.3, August
1998(çev.) M. Kutlu han Sava Ökte, “Makroiktisatta Son Geli meler: Çok H zl
Bir Hat rlatma Dersi”, .Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 23-24 (Ekim
2000-Mart 2001), Eri im: http:www.istanbul.edu.tr/siyasal

48

Afyon Kocatepe Üniversitesi . .B.F. Dergisi (C.V, S.1, 2003)

savunulan aktivist para politikas n n, tam tersine yüksek enflasyona
yol açt na dair bir fikir birli i olu mu tur. Bu kabulün do rultusunda
para politikas n n öncelikli hedefinin fiyat istikrar olmas gerekti i
karar , tüm dünya da benimsenmektedir. iktisat alan n n da bu
konsensusa var lmas na dört önemli geli menin neden oldu u
söylenebilir3:
Bu konudaki ilk geli me, üretimi te vik edip i sizli i dü üren
aktivist para politikas n n etkilerinin, uzun ve de i ken gecikmelere
sahip olmas d r. Bu, M. Friedman taraf ndan da vurgulanm t r.
Zamanlaman n kesin olmay ve para politikas n n etkilerinin boyutu,
üretim dalgalanmalar n stabilize etme çabalar n n istenen sonuçlar
vermemesine neden olabilir
@kinci geli me, i sizlik ve enflasyon aras nda uzun dönemde
bir de i -toku (trade off) olmad
fikrinin kabulüdür. Philips
e risinin, teoride yüksek enflasyona sebep olabilecek geni letici para
politikas taraf ndan k sa vade de ba ar labilecek yüksek üretim düzeyi
ve dü ük i sizlik oran deneysel düzenini gösterdi i söylenebilir. E er
fiyatlarda bir art söz konusu olursa, hane halk ve i çevreleri daha
fazla harcay p daha çok üreteceklerdir. Çünkü geçici de olsa
kendilerinin yüksek nominal ücretler ve karlar nedeniyle daha iyi
durumda olduklar n dü ünecekler ve ekonomideki talebin artt n
fark edeceklerdir. Bununla beraber uzun dönemde, enflasyondaki art
fiyat beklentilerine ba ml oldu undan, üretimdeki art
ve
i sizlikteki dü ü ekonomideki s n rl kapasite yüzünden devam
etmesi söz konusu de ildir. Bundan dolay , uzun dönemin sonunda,
k sa vadeli philips e risi de i -toku ili kisini i letme çabalar sadece
yüksek enflasyonla sonuçlanacak ve gerçek ekonomik faaliyetlere
hiçbir faydas olmayacakt r.
Üçüncü geli me, ço unlukla zaman tutars zl (time
inconsistency) olarak adland r lan para politikas sorunudur. Zaman
tutars zl
problemi, ücret ve fiyat ayarlamalar davran n n
gelecekteki para politikas beklentilerinden etkilendi i görü ünden
3

Frederic S Mishkin and Adam S. Posen, “Inflation Targeting : Lessons from Four
Countrries”, Economic Policy Review, Vol. 3, Issue 3, 1997, ss. 10-14.
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kaynaklanmaktad r. Politika kararlar n tart man n ba lang ç noktas
özel sektör beklentilerinin, politika belirlendi inde olu tu u
varsay lmaktad r.
Beklentilerin
sabitlenmesiyle,
politikac lar
ekonomik üretimi ( yada dü ük i sizlik) beklenenden daha fazla
geni letici para politikas izleyerek artt rabileceklerini bilirler. Sonuç
olarak, üretimle enflasyon performans ndan daha çok ilgilenen
politikac lar, beklenenden daha fazla geni letici politikalar
olu turmay deneyeceklerdir. Bununla birlikte, i çiler ve firmalar,
ücret ve fiyatlar hakk ndaki kararlar n , politika konusundaki
beklentilerini temel alarak verdi inden politikac lar n geni letici para
politikas için isteklerini hat rlayacak ve dolay s yla beklentilerini
yükselteceklerdir. Bunun sonucunda, ücretler ve fiyatlar yükselecektir.
Dördüncü geli me, fiyat istikrar n n daha etkili çal an bir
ekonomik sistem olu turmas dolay s yla ya am standartlar n
yükseltece inin kabul edilmesidir. E er fiyat istikrar sürekli olmazsa,
yani enflasyon söz konusu olursa, toplum bir çok ekonomik maliyete
katlanmak zorunda kalacakt r. Bu maliyetler enflasyon oran n n
yüksek oldu u ekonomilerde daha büyük olmas na ra men, son
çal malar büyük maliyetlerin küçük enflasyon oranlar nda bile ortaya
ç kt n göstermektedir.
Burada aç klanan dört temel ele tiri, merkez bankalar n n
önemli bir k sm n ve pek çok iktisatç y , fiyat istikrar n n para
politikas için uzun vade de birincil amaç olmas fikrine yöneltmi tir.
Bununla beraber, zaman tutars zl
probleminin yaratt
para
politikas hedefleri hakk ndaki belirsizlikten, para politikas
stratejisinin beklenmeyen geni letici bir yakla mla, üretimi artt rma
politikas izleyememesi için merkez bankas n n elini-kolunu ba lamak
amac yla bir ara hedef olarak hizmet etmek üzere, nominal bir çapa
kullan lm t r. Pek çok ülke içinde bulundu u ekonomik ve sosyal
ko ullara göre dönem dönem döviz kuru, parasal büyüklükler vb. gibi
farkl çapa politikalar denemi lerdir.
Son y llarda, özellikle 1990 sonras dönemde finansal
piyasalarda meydana gelen pek çok yenilik merkez bankalar n n
parasal büyüklükler ve döviz kuru üzerindeki etkilerinin
zay flamas na, dolay s yla da ara hedefler ile nihai hedefler aras ndaki
50
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ili kilerin kopmas na yol açm t r. Ortaya ç kan bu ve buna benzer
zorluklar pek çok ülkenin enflasyon hedeflemesi olarak bilinen bir
para politikas yakla m n benimsemesine neden olmu tur4.
II. KURALA BA LI-TAKD RE BA LI POL T KA
AYRIMI DA E FLASYO
HEDEFLEMES
KO UMU
Alternatif para ve maliye politikas rejimi tart malar , modern
literatürde hükümet politikalar n n zaman tutars zl klar ve kurala
ba l -takdire ba l politikalar ile yak n ili kilidir. Daha öncede ele
ald m z gibi para politikas nda zaman tutars zl n n en genel örne i,
para otoriteleri taraf ndan sürpriz enflasyon üretilerek i sizli i azaltma
te ebbüsünde bulunulmas d r5.Kurala ba l -takdire ba l politika
ayr m ba lam nda bir kural; dönemden döneme uygulanan, genellikle
parasal ko ullar yans tt kabul edilen önceden seçilmi bir formülün
uygulanmas na ili kin esas içerir. Takdire ba l (duruma ba l )
politikalar da ise; kurala ba l politikalar n tersine, politik
uygulamalar n dönemden döneme parasal otoriteler taraf ndan yeniden
gözden geçirilerek de erlendirilmesi söz konusudur6. Literatürde
enflasyon hedeflemesi yakla m n n kurala ba l bir politika m yoksa
takdire ba l bir politika m oldu u konusunda farkl yakla mlar
vard r:
Benett T. McCallum enflasyon hedeflemesi yakla m n
hedeflenen enflasyon oran na ula abilmek için ayarlanm bir politika,
4

Paul R Mason Miguel A Savastano and Sunil Sharma, “The Scope for Inflation
Targeting in Developing Countries”, IMF
Working Paper, WP/97/130, 1997,
Eri im: http://www.imf.org, 03 Haziran 2001.

5

Michael D Bordo and Lars Jonung,“A return to the Convertibility Principle?
Monetary and fiscal Regimes in Historical Perspective.” International Economic
Association Conference in Trento, Italy, 1997, Eri im: http://www.econpaper.org,
3 haziran 2001.
6

Jodi Scarlata “ Inflation Targeting,” Macroeconomic Management, Ed. by.,
Mohsin S Khan, Saleh M Nsouli and Chorng- Huey Wong, IMF Institute,
Washington D. C., 2002, s. 169.
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yani kurala ba l bir yakla m olarak kabul etmektedir7. Ancak,
enflasyon hedeflemesi yakla m n n, para politikas n n kurala
oturtuldu u bir sistem olarak tan mlanmas n n evrensel olarak kabul
gördü ünü söylemek pek mümkün de ildir. Hatta enflasyon
hedeflemesi yakla m n n, uygulamada kat bir kuraldan oldukça uzak
oldu u söylenebilir. Bunun nedeni iki noktada aç klanabilir. @lk
olarak, enflasyon hedeflemesi yakla m , merkez bankas n n para
politikas n nas l yönetmesi gerekti i ile ilgili basit ve mekanik
bilgiler sa lanamaz. Merkez bankas n n enflasyon hedefini
ba arabilmesi için hangi politik faaliyetlerin uygun oldu unu
kararla t r rken elde edece i tüm bilgileri de erlendirmesi ve
kullanmas gerekti ini söylemektedir. @kinci olarak ise, enflasyon
hedeflemesi uygulama olarak önemli derecede politik takdir
içermektedir. Enflasyon hedeflemesi yakla m nda, ekonomik
ko ullara ba l olarak baz küçük de i iklikler yap labilir, ancak bu
esnekli e ra men, zaman tutars zl
probleminden dolay takdire
ba l bir politika olarak da uygulanamaz. Enflasyon hedeflemesi
stratejisi, yap itibariyle politikalar cari ekonomik ko ullara
odaklanmaya de il, gelece e dönük olmaya zorlar. Bu ba lamda ele
al n rsa enflasyon hedeflemesi yakla m “k s tlanm takdire ba l bir
para politikalar” olarak tan mlanabilir8.
III. F YAT SEV YES HEDEFLEMES -E FLASYO
HEDEFLEMES AYRIMI
Enflasyon hedeflemesi yakla m nda, enflasyon oran n n
kendisi mi hedeflenmelidir, yoksa fiyat seviyesi mi hedeflenmelidir?
Bu, hala süren bir tart ma konusudur. Asl nda her ikisinin de amac
ekonomideki fiyat istikrar n n sa lanabilmesidir. Ancak, fiyat seviyesi
hedeflemesi ve enflasyon oran hedeflemesi hem ifade ettikleri anlam
bak m ndan hem de meydana getirdikleri sonuçlar bak m ndan
birbirlerinden farkl l klar göstermektedirler. Kar la t r ld nda, her
7

Bennett T McCallum, “Inflation Targeting and The Liquidity Trap”, NBER
Working Paper 8225, 2001, Eri i,m: http://nber.org/ppers/w8617, 1 Mart 2002.

8

Frederic S Mishkin, “International Experiences with Different Monetary Policy
Regimes”, Journal of Monetary Economics, No. 43, 1999, s. 598.
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iki yakla m nda olumlu ve olumsuz yönleri vard r. A a da s ras yla
bunlar ele al nacakt r.
Bir fiyat seviyesi hedeflemesi; fiyat seviyesinin, uzun zaman
boyutunda ne düzeyde olaca konusundaki belirsizli i azaltacak ve
uzun dönemli nominal sözle meleri (kira vb. gibi) te vik edecektir9.
Bir enflasyon oran n n hedeflenmesinde ise fiyat seviyesi
hedeflemesinin aksine beklenmedik oklar n fiyat düzeyi üzerinde
yaratt etkilerin elime edilmesi söz konusu de ildir10. Bu da, uzun
dönemde enflasyon tahmininde ciddi boyutta de i kenlikler ortaya
ç karabilecektir. Bu belirsizlik, ki ilerin ve firmalar n uzun dönem
planlar n zorla t racak ve dolay s yla da ekonomideki h zl ve verimli
çal mada bir azal a neden olacakt r11. Fiyat seviyesinin hedeflenmesi
durumunda, bu beklenmeyen oklar n tüm etkilerinin ortadan
kald r lmas mümkündür. Sonuç olarak, fiyat seviyesi hedeflemesi
dura an olmayan (dinamik) bir yöntem iken, enflasyon hedeflemesi
dura an (stokastik) bir yöntemdir.
Enflasyon hedeflenmesi ile fiyat seviyesi hedeflemesi
aras ndaki önemli bir farkta, hedefe ula lamamas durumundaki
davran farkl l d r. Yani, e er bir fiyat seviyesi hedefi belirlenmi se
ve böyle bir durumda gerçekle en enflasyon oran hedeflenen
enflasyon oran ndan daha fazla olmu sa, fiyat seviyesi hedefinin
korunabilmesi için gelecek dönemde hedeflenen düzeye çekilmesi
gerekecektir. Yani, hedeften herhangi bir sapma meydana gelmesi
durumunda bir sonraki dönemde bu sapman n telafi edilmesi
gerekecektir. E er enflasyon oran hedeflenirse, o zaman hedeften
herhangi bir sapman n meydana gelmesi durumunda gerekli tedbirler
al nd ktan sonra mevcut politika uygulanmaya devam edilecek,
9

Stanley Fischer, “Maintaining Price Stability”, Region, Federal Reserve Bank of
Minneapolis, Vol 11, Issue 2, 1997, ss. 1-13.

10

Ben S Bernanke, et.al., Inflation Targeting, Princeton Üniversity, Newjersey,
1999, s.30.
11

Petursson G Thorarininn , “Exchange Rate or Inflation Targeting in Monetary
Policy”, Monetary Bulletin, 2000/1, 2000, ss. 41-42.
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merkez
bankas
önceki
dönemde
enflasyon
hedefini
gerçekle tirmedeki ba ar s zl ndan dolay bunun telafisi yoluna
gitmeyecektir. Tayet gerçekle en enflasyon hedeflenen enflasyondan
sapma gösterirse merkez bankas , enflasyonu hedeflenenin alt na
çekmeye çabalamaz, sadece enflasyonu hedeflenen düzeye çekmeye
çabalar. Merkez bankas yaln zca enflasyonun çizgisiyle ilgilidir12.
K saca, fiyat seviyesinin hedeflenmesi halinde, fiyatlarda beklenmedik
bir art olmas durumunda, fiyatlar da deflasyonist bir ayarlaman n
yap lmas n gerektirirken, enflasyon hedeflemesi halinde sadece
art n durdurulmas gerekli olmaktad r. Günümüzde, pek çok ülkede
aç k veya örtülü olarak enflasyon hedeflemesi stratejisi uygulanmakla
beraber, fiyat seviyesi uygulayan herhangi bir para politikas rejimi
mevcut de ildir. Resmi olarak fiyat seviyesi hedeflemesi uygulayan
ilk ve tek ülke @sveç’tir(1931-1937). @sveç, 1931 y l nda alt n
standard ndan ayr lm ve bir para politikas yakla m olarak fiyat
seviyesi hedeflemesi uygulam t r 13.
Sonuç olarak, özellikle deflasyonist dönemlerin çok s k olmas
riskinden dolay fiyat seviyesinin hedeflenmesi yakla m dünya da
pek fazla ra bet görmemi ülkeler genellikle enflasyon oran
hedeflemesini benimsemi lerdir. Ele tiriler dikkate al nd nda do ru
olan nda bu oldu u anla lmaktad r14.
IV. UYGULAMADA E FLASYO HEDEFLEMES
Devlet, merkez bankas veya her ikisinin birlikte hareket
etmesi yoluyla enflasyon oran için belli bir zaman boyutu dahilinde
gerçekle tirilmek amac yla resmi niceliksel bir hedefin ya da bir hedef
aral n n halka ilan edilmesi eklinde tan mlanabilen enflasyon
hedeflemesi yakla m , para politikas n n esas amac n n dü ük ve
12

A.e.,
Florin V Citu, “Review of The Literature on The Comparison of Price Level
Targeting and Inflation Targeting,” The Policy Targets Agreement: Reserve Bank
Briefing Note and Related Papers, 2002, Eri im: http://www.rbnz.govt.nz , 20
Aral k 2002.
13

14

Frederic S Mishkin, “Issues in Inflation Targeting”, Columbia University and
NBER
Working
Paper
7618,
Cambridge,
2002,
Eri im:
http://www.nber.org/papers/w7618, 1 Mart 2002.

54

Afyon Kocatepe Üniversitesi . .B.F. Dergisi (C.V, S.1, 2003)

istikrarl bir enflasyon oran n gerçekle tirmek olmas gerekti ini
söylemektedir 15. Merkez bankas enflasyonun gelecekte izleyece i
rota hakk nda tahminlerde bulunur; tahmin, hedef enflasyon oran yla
kar la t r l r, tahminle hedef aras ndaki fark para politikas n n ne
ekilde ayarlanmas gerekti ini ifade eder. Bu yakla m uygulayan
ülkeler, merkez bankas n n uygulad
klasik yöntemlerle
kar la t r ld zaman, bu yöntemin para politikas n n tasar m n ve
performans n artt rd na inanmaktad rlar16.
Enflasyon hedefini kimin tayin edece i konusu, merkez
bankas n n ba ms zl k düzeyi ile çok yak ndan ili kilidir. Enflasyon
hedefleri, hem hükümet ve merkez bankas taraf ndan ayr ayr hem de
her ikisi taraf ndan ortakla a olarak aç klanabilir. Enflasyon
hedeflerinin ilan nda ülkelerin tercihleri Tablo 1’de aç k bir ekilde
görülmektedir.
Tablo 1: Enflasyon Hedeflemesinin lan2 (Aral2k 2001)
HEDEF@N @LANI

ÜLKELER

Hedefin Hükümet
Taraf ndan @lan

Brezilya,@zlanda,@srail,Norveç,@ngiltere

Hedefin Merkez Bankas
Taraf ndan @lan

Tili,Kolombiya,Finlandiya,Meksika,Polonya,@spanya,

Hedefin Her @kisinin
Birden Kat l m yla Ortak
@lan

Avustralya,Kanada,Çek Cumhuriyeti,
Macaristan,Kore, Yeni Zelanda,Güney Afrika

@sveç,Tayland

Kaynak: Carare, et.al., Establishing Initial Conditions in Support of Inflation
Targeting, IMF Working Paper, WP/ 02/102, 2002, Eri im: http://www.imf.org, 03
Haziran 2001.

15

Ben S Bernanke and Frederic S Mishkin “A New Framework for Monetary
Policy?”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 11, Issue 2, 1997, s.11.
16

Guy Debelle et.al.l “Inflation Targeting as a Framework for Monetary Policy”,
IMF Economic Issue No. 15, 1998, Eri im: http://www.imf.org, 3 Haziran 2001.
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Enflasyon hedeflemesi gelece e dönük bir uygulamad r ve bir
ya da birkaç y l kapsayacak ekilde olu turulabilir. Para politikas ,
ekonomiyi ve özellikle enflasyonu uzun gecikmelerle etkiler.
Dolay s yla tüm bu ko ullar dikkate al narak, hedefi gerçekle tirmek
için uygun zaman boyutu belirlenmeli ve bu, aç k bir ekilde kamuya
ilan edilmelidir. Böylece merkez bankas n n sorumlulu u da ifade
edilmi olacakt r 17.
Enflasyon hedeflemesi yakla m nda, hedeflenen enflasyon
oran n n yani fiyatlardaki de i im oran n tam ve eksiksiz olarak
ölçümü çok önemlidir. Asl nda, hemen hemen tüm ekonomik
sorunlar n merkezinde de bu yatmaktad r 18. Seçilecek fiyat
endeksinin kamu taraf ndan anla labilecek ekilde son derece aç k ve
anla l r olmas , bilinmesi ve güvenilir olmas gerekir. Kamu
taraf ndan en iyi bilinen endeks olmas , genellikle ayl k dönemler
itibariyle elde edilebilmesi ve bundan dolay da düzenli olarak
izlenebilmesi, ve nadiren revize edilmesi dolay s yla fiyat endeksi
olarak genellikle TÜFE tercih olunmaktad r 19. Bununla beraber,
TÜFE genellikle merkez bankas n n kontrolünün ötesinde unsurlarda
içerebilmektedir. Fakat
baz merkez bankalar bu sorunu bu
faktörlerin baz lar n n ya da hepsinin birden dikkate al nmad
bir
20
çekirdek TÜFE kullanarak çözmü lerdir .
Enflasyon hedeflemesi yakla m n uygulayan ülkeler,
enflasyon hedefi için ya bir nokta hedefi (Avustralya ve Finlandiya
gibi), ya bir band hedefi (Kanada, @ngiltere, @sveç ve Yeni Zelanda
17

Timoty D Lane Mark and Alessandro Prati “Can Inflation Targets Help Make
Monetary Policy Credible?” Finance and Development, Vol. 32, No. 4, 1995, s.21.
18

Michael J. Boskin Et. Al. “Consumer Prices, the Consumer Price Index, and the
Cost of Living”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 12, No. 1, 1998, ss. 3-6.

19

Enzo Croce and Mohsin S. Khan “Monetary Regimes and Inflation Targeting”,
Finance and Development, Vol. 37, No. 3, September 2000, ss. 229-257.
20

Alina Carare et.al.“Establishing Initial Conditions in Support of Inflation
Targeting”, IMF Working Paper, WP/02/102, 2002, Eri im: http://www.imf.org , 3
Haziran 2002.
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gibi) ya da bir enflasyon tavan n (@spanya gibi) seçmi lerdir 21(Tablo
2).
Enflasyon hedeflemesinde bir band kullan lmas , hedefi
skalama riskini azaltmas , politika uygulamalar nda esneklik
sa lamas vb. gibi avantajlar na ra men önemli sak ncalar da
bünyesinde ta maktad r. Örne in, band n geni li inin ne kadar
olmas gerekti i son derece önemlidir. Dar bir hedef band n
uygulanmas , kamunun merkez bankas n n enflasyonu dü ürmede
daha istekli, güçlü ve ciddi oldu unu dü ünmesine, yani merkez
bankas n n kredibilitesinin artmas na neden olmaktad r. Fakat, dar bir
band aral n n s k s k skalanmas (bu,nokta hedef uygulamas nda
daha fazla ön plandad r) fazlaca olas d r. Bundan dolay hedeflenen
enflasyon ile gerçekle en enflasyon aras ndaki sürekli sapmalar
merkez bankas n n kararl l
hakk nda toplumda
üpheler
yaratacakt r. Ayr ca, dar bir band hedefi para politikas araçlar nda da
istikrars zl a yol açacakt r. Geni bir band uygulamas ise, merkez
bankas n n enflasyonu dü ürme konusunda niyeti ve gücü hakk nda

21

Debelle, A.y.,
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Tablo 2 : Enflasyon Hedeflemesi Düzenlemeleri
Fiyat Endeksi
Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE)

Avustralya, Brezilya, Kanada, Kolombiya,
Macaristan, @srail, Yeni Zelanda, Tili, Norveç,
Polonya, @zlanda, @spanya, @sveç

Çekirdek TÜFE (ya da Öncelikli Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Kore, Güney
TÜFE)
Afrika, Tayland, @ngiltere

okta hedefi ya da Hedef Aral2:2
Nokta Hedefi

Kolombiya, Finlandiya, Meksika, Norveç,
@spanya

Belli Bir Aral kta Nokta Hedefi

Brezilya, Macaristan, @zlanda, Kore @sveç,
@ngiltere

%2’lik ya da Daha Az Hedef Avustralya, Kanada, Tili, Çek Cumhuriyeti,
Aral
@srail Polonya
%2’den Daha Fazla Hedef Aral
Yeni Zelanda, Güney Afrika, Tayland
Enflasyon Dönemleri çin Hedef
Dönemi Aral2:2
Y ll k Hedefler

Kore, Meksika, Polonya, Güney Afrika
Birkaç Y l Öncesinden @lan
Edilerek Y ll k Hedef Uygulamas Brezilya, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti,
Macaristan, @spanya, Tayland
Hedef
Dönemi
Aral n n
Avustralya, Kanada, Tili, Finlandiya, @zlanda,
Olmad Durum
@srail, Yeni Zelanda, Norveç, @sveç, @ngiltere
Kaynak: Alina Carera et.al., Establishing Initial Conditions in Support of Inflation
Targeting, IMF Working paper, WP/02/102, 2002, Eri im: http//:www.imf.org, 3
Haziran 2001.

halk n kafas nda üpheler uyand racak ve dolay s yla da politikan n
kredibilitesini azaltacakt r.
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Band hedeflemesine getirilen ele tiriler sonucunda bir
alternatif yakla m olarak enflasyon hedefinin tek bir nokta olarak
belirlenmesi önerilmektedir. Finlandiya, bu do rultu da hareket etmi
ve daha iyi bir odaklanma sa layaca n dü ünerek, enflasyon
hedefini bir band olarak de il bir nokta olarak tespit etmi tir.Ancak
getirilen bütün ele tirilere ra men bugüne kadar ki uygulamalar
dikkate ald m zda, olumlu taraflar daha fazla ön planda oldu u
için, genellikle band hedefinin tercih edildi i görülmektedir.
SO UÇ
Tarihsel süreçte ülkeler ulusal ve uluslar aras düzeydeki
ekonomik ve sosyal ko ullara göre her zaman yeni aray lar içerisinde
olmu lar, kendilerine farkl nihai hedefler belirlemi ler ve bu nihai
hedeflere ula mak içinde farkl politika setleri olu turmu lard r. Yeni
politika alternatifi aray lar n n bugünde halen devam etti i
görülmektedir.
Son dönemde, dünya da ya anan sosyal ve ekonomik
geli meler nihai hedef olarak daha çok tek ba na fiyat istikrar n n öne
ç kt n göstermektedir. @nsanlar taraf ndan yat r m, tüketim ve
tasarrufa yönelik kararlar nda dikkate almaya gerek duymayacaklar
ölçüde dü ük bir enflasyon oran olarak tan mlayabilece imiz fiyat
istikrar ekonomik ve sosyal istikrar sa lanabilmesinin vazgeçilmez
ko uludur. Fiyat istikrar n n sa lanamamas n n bir bütün olarak
ülkenin genel yap s na verdi i zarar n boyutlar , Türkiye’nin 1970
y l ndan bu güne kadar ki ya ad
ekonomik süreçte ve bu olguyu
ya ayan di er ülkelerin tecrübelerinde net bir ekilde görülebilir.
Enflasyon hedeflemesi yakla m , enflasyonla ba ar l bir
ekilde mücadele edebilmek amac yla olu turulmu bir rejimdir. Bu
yakla mda, merkez bankas herhangi bir siyasi bask ya maruz
kalmadan ba ms z bir ekilde para politikas n olu turup,
yönlendirebilir. Bundan dolay da merkez bankas parasal hedeflerin
ba ar lmas nda birinci derecede sorumludur.
Bu güne kadar ki uygulama sonuçlar na göre, bu yakla m n
oldukça ba ar l oldu unu söylemek mümkündür. Son dönemde, bu
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yakla m tercih eden ülke say s ndaki h zl
göstergesidir.

art ta bunun bir
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