
 

 

 

ALMANYA’DA SIFIR ENFLASYON (AYLIK) NE ANLAMA GELİYOR? 

Son söylenmesi gerekeni başta söyleyip nedenini Almanya da ki durumla açıklayalım. Dünyada 

yüksek enflasyonlu bir kriz yaşanması yakın gelecekte artık beklenmiyor. Ancak, durgun bir 

ekonomik yapıda, fiyatların düşmesi söz konusudur. Fiyatların düşmesindeki temel faktör 

petrol fiyatlarının 10-15 yıl öncesine dönmüş olmasıdır. Bu durum krizin deflasyonist bir 

yapıya dönmesine neden olacaktır. Bu nedenle Almanya ve AB de yaşanan durumu deflasyonist 

açıdan değerlendirmek gerekir.  

Dünya’da yaşanan covid-19 salgını ekonomileri derinden etkilemiş, ülkelerin makro ekonomik 

dengelerini de değiştirmiştir. Salgın hem insan sağlığını hem de ekonominin sağlığını 

bozmuştur. İnsan sağlığı ve ekonomik sağlığın birlikte iyileştirilmesini dengelemek çok kolay 

olmayacaktır. Üretime başlamak insan sağlığını anında etkilemekte ve kısır bir döngüye 

girilebilmektedir. Nitekim son günlerde salgının yeniden yüksek değerlere ulaşmasının nedeni 

de budur.  

Üretim ve dış ticaret de görülen ani düşüşler ekonomilerin daralmasına neden olmuştur. OECD 

raporlarında beklenen Ekonomik küçülmeler %17 lere varan değerlere ulaşmıştır. Başta ABD 

ve AB ülkeleri olmak üzere GSMH da düşüşler yaşanmıştır.  

Ortaya çıkan bu durumdan çıkabilmek için ülkeler birinci aşamada bireylere ve işletmelere 

nakit destekte bulunarak üretimi ve talebi belli bir seviyede tutmaya çalışmaktadırlar. 

Önlemlerin ikinci ayağını ülkelere göre farklılıklar göstermekle beraber üretim girdilerini 

ucuzlatmak yönündedir. Bu tip uygulamalar, girdi fiyatlarını düşürmek veya KDV oranları ile 

diğer vergi oranlarını indirmek, ödemeleri faizsiz olarak ertelemek, düşük faizli kredi vermek 

şeklinde gerçekleşmiştir.  

Bu önlemler ilk anda sorunu çözüyor gibi gözükse de AB den ve Almanya’dan gelen son haber 

dikkatlerin başka yöne çevrilmesine neden olmuştur. Dünya da enflasyonist bir gelişim 

beklenirken gelen haberle acaba “deflasyonist bir kriz mi var? Kapıda” sorusunu akla 

getirmektedir. Almanya’da son aylık enflasyon oranının sıfır çıkması (Enerji Fiyatlarındaki 

indirim dahil) mevduat faizleri ve gelecek ay enflasyon oranları dikkate alındığında durumun 

ciddi olduğu değerlendirilmesi yapılabilir. Almanya da emekli maaşlarının ve ücretlerin 



enflasyon üzerinde arttığı, enerji fiyatlarının düştüğü dikkate alındığında talebin kısılmamış 

olmasını gerektirirken böyle bir sonuç yaratması düşündürücüdür. Almanya 2008 de 

Japonya’nın karşılaştığı deflastyonist durumla karşılaşarak büyümesi durma noktasına 

gelebilir. Japonya bu nedenle yaklaşık çeyrek yüzyıldır büyüyememektedir. Açık bütçe 

politikası uygulaması, bütçe açıklarını %8’e kadar çıkartmasına rağmen sorunu çözememiştir. 

Enflasyonist politikalarla sorun kısmen çözülmeye başlanmıştır. Ancak talep açısını 

canlandırmak zaman alacaktır.  

Enflasyon oranının ne olması gerektiği her zaman tartışma konusu olmuştur. Ülkelerin 

gelişmişlik derecelerine göre farklılıklar göstermekle beraber “sürünen enflasyon” denilen 

seviyenin aşılmaması önemlidir. Bu oran AB ülkeleri için %2, gelişmekte olan ülkeler için %7-

10 arası gibi değerlerdir. Faiz oranları da bu orana göre şekillenmektedir.  Hiçbir zaman yıllık 

sıfır enflasyon hedef alınmamış, oranı sıfıra indirmekte başarı sayılmamıştır. Sıfırın altı sıfırın 

üstünden daha tehlikelidir ve daha kötü ekonomik sonuçlar yaratmaktadır.  

Sıfıra yakın bir enflasyon ve reel faiz oranı talebin kısılması anlamına gelir. Fiyatların 

artmayacağı beklentisi tüketimin ertelenmesine neden olacaktır. Almanya da bugün ki durum 

buna örnektir. Gelirler artmasına karşın talep kısılması (talep ertelemesi) mevcuttur. Avrupa da 

olması gereken istihdam artışının gerçekleşmemesi de enflasyon yaratacak bir ücret baskısı 

oluşturmaması da diğer önemli bir faktördür.  

Bu durumu keynesyen Likidite Tuzağı kapsamında değerlendirerek açıklamak bana göre doğru 

bir yaklaşım değildir. Sebebi bu durumun ortaya çıkış sebebinin normal ekonomik koşullardan 

farklı olmasıdır. Bütün ekonomiler daralma içerisindedir. Tüm insanlar sağlık problemiyle karşı 

karşıyadır. Dış ticaret durma noktasındadır. Ülkelerin talep yapıları ve yatırım kararları 

değişmiştir. Üretim faktörlerinin uluslararası dolaşımı kısıtlanmıştır.  

Almanya’nın kısa sürede sıfıra yakın enflasyon-düşük faiz sarmalından çıkamaması halinde  

onları bekleyen en büyük tehlike, Almanya da parasal genişlemeden ellerine para geçen kişiler 

veya şirketlerin parayı daha yüksek faiz getirisi veren ekonomilere yollamalarıdır.  Bu durum 

günümüzde sermaye hareketlerinin serbestliği dikkate alındığında gerçekleşmesi en muhtemel 

durumdur. Aynı durum ABD ve AB’nin diğer ülkeleri içinde geçerlidir. Likiditenin başka 

ekonomilere kayması o ekonomilerin güçlenmesine neden olabileceği gibi, gittiği ülkenin 

parasını değerlendirerek  bazı sorunlarda yaratabilecektir. Bizim ülkemiz açısından döviz 

kurundaki  gelişimeler bağlı olarak bu durum likidite girişi sağlayabilecektir.  



Önlem alınmaması halinde deflastyonist bir krizde dünyadaki ekonomik dengelerin ve 

ekonomik aktörlerin değişmesi kaçınılmaz olacaktır.  



 



https://www.db.com/turkey/tr/content/mevduat-ilan-edilen-yllk-faiz-oranlar.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


