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Enflasyon
•

Latince şişkinlik anlamına gelen enflasyon, en basit tanımıyla fiyatlar genel
düzeyinde ortaya çıkan sürekli artış demektir.

•

Enflasyonda dikkat edilmesi gereken husus fiyatlar genel düzeyidir.

•

Tek tek fiyat artışları enflasyon olarak tanımlanamaz.

•

Diğer taraftan fiyatlar genel düzeyinin sürekli bir artış içerisinde olması gerekir.
Başka bir deyişle fiyatlar genel düzeyinin sürekli bir biçimde ve önemli oranlarda
artması ve dolayısıyla paranın satın alma gücünü yitirmesi olarak da
tanımlanabilir.
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Deflasyon
•

Bir ekonomide genel faaliyet hacminde ortaya çıkan daralma durumudur.

•

Deflasyon içindeki ekonomide milli gelir ve istihdam düşer, stoklar büyür,
işsizlik artar ve fiyatlar geriler.

•

Üretimin tümü satılmadığı için fazla üretim stoklara eklenir, yeni üretime
gidilmediğinden dolayı da işçiler işten çıkartılır, işsizlik artar.

•

Buradan da anlaşılacağı gibi deflasyon enflasyonun tersini ifade eder.

•

Deflasyonda ekonomik istikrarı sağlamak için alınacak önlemler toplam talebi
attırmaya yöneliktir. Bunun için kamu harcamaları arttırılır ve vergiler azaltılarak açık
bütçe politikası izlenir.
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Devalüasyon
•

Sabit döviz kuru sisteminde hükümetin aldığı bir kararla resmi döviz kurunu
yükseltmesi ve ulusal paranın değerini yabancı paralar karşısında düşürmesidir.

•

Devalüasyonun dış ticaret bilançosunu iyileştirici etkileri iki kanaldan ortaya çıkar:
ithalat giderlerinde daralma ve ihracat gelirlerinde artış.

•

Devalüasyon ithal malların ulusal para cinsinden fiyatlarını yükseltir. Bu da
ithalatı azaltıcı etki yapar ve böylece döviz tasarrufu sağlanır. Diğer yandan
devalüasyon yerli malları yabancı para cinsinden ucuzlatarak onları yabancılara
daha ucuz bir duruma getirir, bu da ihracatı özendirerek döviz kazandırıcı etkide
bulunur.

•

Bu iki olumlu etki de ödemeler bilançosundaki açığın kapanmasına yardımcı olur.
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Revalüasyon
•

Sabit kur rejimlerinde dış ödeme fazlası veren bir ülkede, bu fazlalıkları gidererek
dış dengeyi sağlamak üzere, hükümet kararıyla resmi döviz fiyatının
düşürülmesi yani ulusal paranın diğer paralar karşısında değerinin yükseltilmesidir.

•

Revalüasyon ulusal para cinsinden ithalatı
ihracatı pahalılaştırır.

•

Böylece döviz giderlerini arttırıp döviz gelirlerini azaltarak dış fazlaları eritici etki
yapar.

•

Revalüasyon yapan ülkeler, güçlü bir ekonomiye sahip olup dış piyasalarda yüksek
derecede rekabetçidirler.
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Stagflasyon
•

Bir ekonominin aynı anda hem işsizlik, hem de enflasyon içinde bulunması
durumunu ifade eder.

•

Enflasyon kontrol altına alınmak istendiğinde işsizlik genişlemekte, işsizliği
önleyici tedbirler uygulanmaya konulduğu takdirde enflasyon artışları ile karşılaşıl
maktadır.

•

Stagflasyondan çıkmak için uygulanacak politikalar konusunda farklı görüşler
vardır. Bunlardan birine göre üretim teşviklerinin uygulanması ve toplam arzın
arttırılmasıdır. Bu görüşü savunanlara göre uygulanacak vergi indirimi programı
istihdamı, yatırımı ve toplam arzı özendirerek stagflasyon olayının önlenmesine
yardımcı olacaktır

