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Abstract
The fact that the phenomenon of globalization has become borderless not only in
terms of economic but also in all social concepts results in a negative or positive
mobility in the world affecting all countries. The Pandemic process called Covid 19,
which started in Wuhan, China and affected the world in a short time, caused a
global economic crisis with the deepest recession of the last 150 years, besides
being a health disaster. In this study, financial and monetary economic measures
taken to minimize the negative economic effects of Corona Virus process in
different countries of the World have been evaluated by including Turkey. It is seen
that the economic packages announced by the governments of the countries within
the scope of the fight against Covid-19 are mainly devoted to studies in the field of
health. On a sectoral basis, it is seen that tax delays are predominant and people
who are unemployed due to the pandemic are tried to be helped by the funds of
each country or the packages announced.
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Özet
Küreselleşme olgusunun sadece ekonomik değil tüm toplumsal kavramlar itibariyle
sınır tanımaz hale gelmesi, dünyada yaşanan negatif yada pozitif bir hareketliliğinin
tüm ülkeleri etkilemesi sonucunu doğurmaktadır. Çin’in Wuhan kentinde başlayan
ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 adlı Pandemi süreci, bir
sağlık felaketi olmasının yanında aynı zamanda sebep olduğu son 150 yılın en derin
resesyonu ile küresel bir ekonomik krize de yol açmıştır. Bu çalışmada, farklı dünya
ülkelerinde Corona Virüs sürecinin yol açtığı negatif ekonomik etkilerin minimize
edilmesi amacıyla alınan mali ve parasal ekonomik tedbirler Türkiye de dahil
edilerek değerlendirilmeye gayret edilmiştir. Covid-19 ile mücadele kapsamında
ülke hükümetlerinin açıklamış olduğu ekonomik paketlerin ağırlıklı olarak sağlık
alanındaki çalışmalara ayrıldığı görülmektedir. Sektörel bazda ise vergi
ötelemelerinin ağırlıklı olduğu ve pandemi nedeni ile işsiz kalan kişilere ise her
ülkenin fonlarından veya açıklanan paketler vasıtasıyla yardım edilmeye çalışıldığı
görülmektedir.
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1. Giriş
Dünya geçmişten bugüne birçok kriz ve salgın ile mücadele etmiştir. Geçmişten
bugüne Tifüs, İspanyol Gribi, Kolera salgını, HIV, SARS, Ebola gibi farklı isimlerde
küresel salgınların beraberinde getirdiği ekonomik krizlerin yanı sıra 1929 Büyük
Buhranı, 70-73 OPEC Krizi, 90’larda yaşanan Asya ve Latin Amerika Krizleri ve en
son 2008 Mortgage krizi gibi konjonktürde ciddi kırılmalar yaşatan ekonomik
krizler vuku bulmuştur. ABD’de başlayan ve neredeyse dünyayı etkileyen 2008
finansal krizi; bir yandan 1929 büyük bunalımdan bu yana yaşanan en ciddi
parasal/mali kriz iken diğer yandan da 2. dünya savaşından bu yana küresel
ölçekte yaşanmış olan tek ekonomik krizdir. Finansal krizlerin doğası zaman ve
bölge yelpazesi boyunca belirli bir yere özgüdür. Genelde, uzun süren refah
dönemlerinin sonu çoğu zaman kötü bitmektedir (Reinhart & Rogoff, 2009: 20).
Küresel çapta %5’lerde seyreden üretim hızı 2008 krizi ile %3’lere gerilemiş bu
oran ABD’de 2008 yılında %0,4’e kadar düşmüştür. Aynı süre zarfında ham petrol
fiyatlarında ise ciddi bir yükselme meydana gelmiş ve buna bağlı olarak fiyatlar
genel seviyesinde yukarı doğru bir dalgalanma başlamıştır (Yıldırım, 2010: 48-49).
Gelişmekte olan piyasalar ve gelişmiş ekonomilerdeki piyasalarda görülen finansal
krizler çok da farklı değildirler. 2. Dünya Savaşı'nı izleyen on sekiz banka merkezli
finansal kriz arasında, 'Beş Büyük' krizlerinin tümü, genellikle iki yıl veya daha
fazla süren uzun bir süre boyunca üretimde büyük düşüşler yaşanmıştır. 2007'den
önce en kötü savaş sonrası krizi, elbette, 1992'de ülkeyi 'kayıp on yıla' sürükleyen
Japonya kriziydi. Ancak daha önceki Beş Büyük krizleri de son derece travmatik
olaylardır (Reinhart & Rogoff, 2009: 215). Ancak yaşanılan ekonomik krizlerin
yanında küresel çapta sirayet etkisi gösteren pandemilerin yol açtığı etki küresel
ekonomilerde daha farklıdır. Toplumsal kitlelerin ciddi bir endişe havasına
kapılması, olağan yaşayış stillerinin değişmesi ve doğal akışın bozulması
toplumdan topluma farklı sonuçlar doğurabilmektedir (Bostan, vd., 2020: 1).
Özellikle toplumda ani yaşanan refah kayıpları insanları ve dolayısıyla ekonomiyi
derinden etkilemektedir. Refah ölçüleri, politik ekonomi gösterge ailesinin
tartışmasız en önemli üyesidir. Bu tip ölçüler; ekonomik ve sosyal politikalar
oluşturulması ile toplumların ve kurumların başarısını veya başarısızlığını
değerlendirmek için rutin olarak kullanılırlar. Ayrıca bu ölçüler; teorik ve
metodolojik ihtilaflar ile zorluklarla da karşılaşmaktadır. Birey ve ulus-devlet
düzeyinde tecrübe edilen refahın hem kavramsallaştırılması hem de ölçülmesi için
alınan temel yaklaşımlar şu unsurları ihtiva etmektedir: reel gelir, genişletilmiş
ulusal hesaplar, bileşik sosyal göstergeler (fiziksel hayat standardı ve insani
gelişmişlik) , öznel iyi oluş ve nesnel mutluluk (Roberts, 2008: 103).
Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak insanların genel yaşayış
biçimlerini bozan yeni tip koronavirüs 2019 (Covid-19) son yıllarda Amerika-Çin
arasında yaşanan ticaret savaşları belirsizliği nedeniyle ciddi kırılma ve
dalgalanmalar yaşayan küresel ekonomiye bıçak gibi saplanmıştır. Ticaret
savaşları nedeniyle IMF’in %3,4’lük ılımlı büyümesi tersi yönde revize edilmiş,
vakalardaki artış ve salgının yayılış hızına göre etkilerinin daha da derin
yaşanabileceği vurgulanmıştır (Ozili & Arun, 2020: 2). Küresel çapta uluslararası
kuruluşlar ve ulusal çapta ülke hükümetlerinin almış oldukları çeşitli sıkı yönetim
kararları ve destek paketleri çerçevesinde halk evlerde tutulmaya çalışılmış, bu
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sayede salgının yayılmasının önüne geçilmek istenmiş olup aşı çalışmalarında
başarılı noktalara ulaşılsa da halen aynı yönde gayretler devam etmektedir.
Pandemi ve negatif dışsal tesirleri ekonomide ciddi bir durgunluk ve dolayısıyla
talep daralmasına yol açmıştır. Zira sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra güvenlik
sebebiyle kapatılan iş yerleri neticesinde hanehalkları ciddi bir gelir sıkıntısı ile
karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle düşük gelirliler kısmında otonom tüketim
konusunda hükümetler yardım paket ve kampanyaları başlatmışlardır.
Hükümetlerin yapmış oldukları yardımların yanı sıra açıklanan yardım ve
mücadele paketleri ile bütçe giderleri ciddi şekilde artmış yine bu paketler
kapsamındaki vergi ötelemeleri ve muafiyetleri ile gelirler ise azalarak bütçe
açığındaki makas hemen hemen tüm ülkeler için açılmıştır. Zira vergi, kamusal
ihtiyaçların karşılanması amacıyla kanuna dayanılarak cebren tahsil olunan bir
kamu geliri türüdür. Kuşkusuz ki vergi; geçmişte ve şu anda tüm toplulukların ve
devletlerin zorunlu finansman kaynağı anlamında en fazla tercih ettikleri ve
toplarken bir o kadar da sorunla karşı karşıya kaldıkları en vazgeçilmez kamu gelir
kaynağıdır. İşlevsel ve sağlıklı bir kamu maliyesine sahip devlette, kamu
gelirlerinin en önemli kaynağı vergi gelirleridir. Gerek ekonomik istikrar ve kamu
açıklarının kapatılması gerekse toplumun refah seviyesinin yükseltilmesi
açısından, verginin tam ve zamanında toplanması önem arz etmektedir (Kaya vd.,
2017: 1-2).
Çalışmanın yazıldığı süre zarfında 4 ülke salgında merkez üssü haline gelmişti. Bu
ülkeler sırasıyla Çin, İran, İtalya ve ABD’dir. Ancak bazı ülkeler normalleşme
adımları atmış olmaya başlasalar dahi ikinci bir dalganın yanı sıra virüsün geç
görülmeye başladığı ülkelerde salgın yükselme trendinde devam etmektedir.
Dünyanın birçok yerinde farklı boyutlarda farklı etkilere yol açan Covid-19,
insanlar arasındaki iletişimin gelişmesi küreselleşme ve iletişim alternatiflerinin
olmasıyla birlikte ciddi bir boyuta ulaşarak etkileşim bazında ilk kez bu boyutta
görülen bir salgın olmuştur (Şen & Batı, 2020: 75). Çalışmada Çin, İtalya, İspanya,
Almanya, ABD, Türkiye ve Euro Bölgesinin Covid-19 salgınından etkilenmelerini
güncel ekonomik veriler ışığında ve tahminler doğrultusunda değerlendirerek bu
ülkelerin Covid-19 ile mücadelede açıklamış oldukları ekonomik önlem ve paketler
değerlendirilmiştir.
2. Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19)
2008 yılında Afrika’da nükseden kolera, devamında Ortadoğu’da ortaya çıkan
MERS ve Batı Afrika’da görülen Ebola Virüsü ile 2009 yılında dünyayı etkisi altına
alan ve 14 Bin ölüm ile sonuçlandığı tahmin edilen H1N1 tip virüsü gibi salgınlar
küresel çapta yüz binlerce vaka ve binlerce ölüme neden olmuştur. Ancak küresel
çapta en büyük etkiyi göstermeye devam etmekte olan koronavirüs (Covid-19) ilk
kez 31 Aralık 2019 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne nedeni tespit
edilemeyen bir tür pnömoni 4 vakası olarak Çin’in Hubei Eyaletinin Wuhan
kentinden bildirildi (“WHO”, 2020a; Rasmussen vd. 2020: 416). Bu tarihten
itibaren sadece 3 gün içerisinde Çin’de 44 vaka görüldü. 7 Ocak 2020 tarihinde
Virüs etkenli zatürre. Her yıl yaklaşık 200 milyon toplum kökenli viral pnömoni vakası
görülürken, yetişkinlerde bu tür vakalara neden olan virüsler çoğunlukla influenza, rhinovirüs ve
koronavirüstür (Ruuskanen vd., 2011: 1264).
4
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Çinli yetkililer tarafından yeni tip koronavirüsün izole edildiği belirlendi ve çok
geçmeden 13 Ocak 2020 tarihinde Tayland Halk Sağlığı Bakanlığı ilk vakanın
belirlendiğini açıklayarak yeni tip koronavirüsün Çin dışı görüldüğü ilk ülke
Tayland oldu (“WHO”, 2020b).
Tablo 1: 20 Ocak 2020 tarihli Vaka Sayıları ve Ülkeler
ÜLKELER (BÖLGELER)
ONAYLI TOPLAM VAKA
ÇİN-HUBEİ
258
ÇİN-GUANGDONG
14
ÇİN-BEİJİNG
5
ÇİN-SHANGHAİ
1
JAPONYA
1
KORE CUMHURİYETİ
1
TAYLAND
2
TOPLAM
282
Kaynak: WHO, 2020b

Çin’de 19 Ocak tarihinde gerçekleşen ilk ölüm sonrası Çinli nüfusun yoğun olarak
yaşadığı ABD’de ise ilk vaka 21 Ocak tarihinden resmi olarak açıklandı. WHO’nun
23 Ocak tarihli raporunda ABD’de kesinleşen vaka ile birlikte vaka sayısı toplam
581 oldu. Bu vakaların 571’i Çin’in çeşitli eyaletlerinde görülürken kalan 10 vaka
ise Tablo 1’de yer alan diğer ülkeler ve ABD’de görülmüştür. Sadece 3 günde vaka
sayısının 2 katından fazla artarak ABD’ye sıçraması salgının korkutucu düzeyde
olduğunu göstermiş ve acil durum ilanını gerekli kılmıştır.
ABD’de ilk vaka görüldükten de 3 gün sonrasında yeni tip koronavirüs Avrupa
kıtasına sıçradı. 24 Ocak tarihinde Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, Fransa’nın
Paris ve Bordeaux kentlerinde ilk vakaların görüldüğünü açıkladı (“Koronavirüs
Avrupa’ya sıçradı”, 2020). Nitekim bazı vakalar iyileşme ile sonlansa da yükselen
vaka artışları karşısında 30 Ocak 2020 tarihinde WHO tarafından acil durum ilan
edildi (McKibbin & Fernando, 2020: 2). Kısa sürede tüm Avrupa’yı saran yeni tip
koronavirüs 17 Mart tarihinde Karadağ’da görülmesi ile birlikte tüm kıtaya
yayılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
13 Mart tarihinde yapmış olduğu açıklamada Avrupa’nın Covid-19’un yeni merkezi
olduğunu bildirmiştir (“DSÖ: Avrupa artık”, 2020).
Bu tarihe kadar vaka görülmeyen sayılı ülkelerden olan Türkiye’de ise Sağlık
Bakanı tarafından ilk vaka 10 Mart 2020 tarihinde bildirilmiş ve Covid-19
nedeniyle ilk vefat ise 5 gün sonrasında gerçekleşmiştir (“First case in”, 2020).
Türkiye’de ilk vakanın açıklanması ile birlikte değerlendirmeye alacağımız 6
ülkede de Covid-19 görülmüştür. Türkiye’de ilk vakanın açıklandığı dönem itibari
ile aktif vakalar Grafik 1’de gösterilmiştir.
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Grafik 1: Onaylanmış Toplam Vaka (12 Mart 2020)
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Kaynak: WHO, 2020a

Hızla etkisini arttıran Covid-19 salgınına paralel olarak ülkeler önlemler almaya
başladı. Başlangıçta seyahat kısıtlaması, uçuş iptalleri, sosyal mesafe, alışveriş
merkezlerinin kapatılması ile başlayan önlemler, vaka sayılarındaki artışla birlikte
merkez üssü olan Avrupa’nın birçok ülkesinde sokağa çıkma yasağına kadar
ilerledi. En son Türkiye’de 10 Nisan tarihinde hafta sonu geçerli olmak üzere 2
günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmış ve takip eden haftalarda bu durumun
devam edeceği bildirilmiştir. Bunların yanı sıra ciddi maddi külfete sahip birçok
uluslararası etkinlik (Ticari fuarlar, NBA, EURO 2020, Tokyo Olimpiyatları, futbol
ligleri, Formula 1 gibi) iptal edildi yada ertelendi (Fernandes, 2020: 6).
Mart ayının ortalarında İtalya vaka sayılarında Çin’i geçerek ilk sıraya yerleşti. ABD
ise bu süre zarfında ciddi vaka sayı artışları yaşadı ve 27 Mart tarihinde hem Çin’i
hem de İtalya’yı geçerek salgının yeni merkez üssü oldu. 18 Nisan 2020 itibariyle
Dünya genelinde toplam vaka sayısı 2,239,082 ve toplam ölüm sayısı ise
153,913’tür. Toplam vaka içerisinde %31’lik büyük bir kısım ABD’de görülmüştür
(700,246). ABD’nin toplam ölümler içerisindeki payı ise %24’tür (36,922)
(https://www.worldometers.info/coronavirus/, 2020).
Covid-19’un küresel çapta yayılımı Şekil 1’de yoğunluk haritası olarak
gösterilmiştir. Değerlendirmeye aldığımız 6 ülkenin ise 30 Mayıs 2020 tarihli vaka
grafiği ise Grafik 2 de gösterilmiştir.
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Şekil 1: Covid-19 Yoğunluk Haritası. 30 Mayıs 2020

Kaynak: Koronavirüs yayılma haritası, 2020
Grafik 2: Onaylanmış Toplam Vaka (30 Mayıs 2020)
2000000
1500000
1000000

VAKALAR

500000
0
ÇİN

İTALYA

İSPANYA

ALMANYA

ABD

TÜRKİYE

Kaynak: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Grafik 1 ve Grafik 2’de görüldüğü üzere birinci sırada olan Çin, yerini çok büyük bir
fark ile ABD’ye bırakmış ve Çin, diğer ülkelerin vaka ve ölüm sayılarına göre
gerisinde kalarak 17. Sıraya kadar gerilemiştir. Çin’de başlayan salgın sonrası Çinli
vatandaşlar normal yaşamlarına belirli önlemler çerçevesinde dönerken ABD’de
ciddi bir vaka artışı mevcuttur.
Bu vaka sayıları ABD’de hız kesmeden yükselirken dünya çapında ise yaz ortasının
geçmesiyle birlikte ikincil bir pik noktası gözlemlenmeye başladı. Birçok ülkede
yaz aylarının getirmiş olduğu rahatlama isteği ile birlikte ülkelerin vaka
sayılarında tekrardan yukarı yönlü bir seyir izlenmeye başlamıştır. Türkiye
özelinde ise “yeni-normal” etkisiyle yasaklamalar biraz da olsa gevşetilmiş,
insanların soysal mesafelerini koruyarak rahatlamalarına izin verilmiştir. Ancak
sonbaharın gelmesi ile birlikte vaka sayıları tekrar yukarı yönlü seyir izlemiş ve
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 24 Kasım tarihinde 7 bin olan
hasta sayısının 25 Kasımda vaka sayılarının 28 bin olarak açıklaması ile keskin bir
yükseliş ile Avrupa’da bir günlük vaka sayısında 1. Sıraya yükseldi.
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İlk vakanın bildirilmesinden üzerinden bir yıldan fazla süre geçmiş olmasına
rağmen ABD’de günlük vaka sayıları halen 45-50 bin bandında gerçekleşmekte
olup ve dünyada birinci sıradadır. Çalışmamıza konu olan İspanya, İtalya, Türkiye
ve Almanya sıralamada arka arkaya 7 ile 10. sıraları paylaşmaktadır. Çin’de ise
normalleşme haberleri oldukça dikkat çekici düzeylerdedir. Zira “virüsün
başkenti” Wuhan’da yılbaşı eğlenceleri, partiler sosyal mesafe ve maske önlemleri
dikkate alınmaksızın düzenlendiği görülmektedir. Çin dünya sıralamasında ise
günlük 100 civarı vaka ile Ocak 2021 itibari ile 83. Sıraya gerilemiştir.
Grafik 3: Onaylanmış Toplam Vaka (22 Ocak 2021)
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00

VAKALAR

10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
ÇİN

İTALYA

İSPANYA

ALMANYA

ABD

TÜRKİYE

Kaynak: https://www.worldometers.info/coronavirus/

Birincil olarak alınan sosyal önlemler bu denli bir salgın ile birlikte bir kriz
doğurmaması amacıyla yerini ekonomik önlem ve paketlere bırakmıştır. Her ülke
kendi ekonomik paketini oluşturarak bu krizin çözümüne ayırdıkları bütçeyi ve bu
bütçeyi hangi hedefler doğrultusunda nasıl yöneteceklerini açıklamaktadırlar. Bu
ekonomik paketler ve bu paketlere ek olarak kapatılan iş yerlerine verilen işçi ve
işveren desteği, vergi muafiyeti gibi mali planlar da hazırlanarak dönemin nasıl
yürütüleceğine yönelik belli başlı sorulara cevap verilmektedir.
3. Covid-19’un Ülkeler Üzerine Olası Ekonomik Etkileri Ve Ülkelerin Aldığı
Önlemler
Ekonomik süreçte tedarik zincirini bozan Yeni tip koronovirüsün bu denli hızlı
yayılışı küresel çapta ciddi önlemleri de beraberinde getirdi. Hükümetler ve
kuruluşlar destek paketleri açıklamaya başladı. CNN’in yapmış olduğu analize göre
açıklanan destek paketleri 7 Trilyon $’a ulaştı. Özellikle piyasadaki likiditeyi
arttırmak üzere merkez bankalarının parasal genişleme adımları atarak para
basması, menkul kıymet satın alması, vergi indirim ve ötelemeleri, kredi garantileri
gibi maddeleri içeren paketler için ülke liderleri, yapılan video konferans toplantısı
sonrası basına yapılan bildiride “alınan önlemler küresel ekonominin yeniden
ayaklarının üzerinde durabilmesi, büyümenin tesisi ve istihdamın korunabilmesi
için sağlam bir zemin oluşturacaktır” dediler. Ancak ekonomistler salgının haziran
ayı sonuna kadar devam etmesi neticesinde bu paketlerin yetersiz kalacağı
düşüncesinde (“Yedi trilyon dolarlık”, 2020).
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Bunların yanı sıra International Monetary Fund (IMF) tarafında da aralıklarla
güncellenmekte olan ve Nisan 2020 tarihine göre 193 ülke ekonomisini kapsayan
ve Covid-19 salgınının insani ve ekonomik etkilerini azaltmak için sunmuş olduğu
kilit ekonomik izlenimler bulunmaktadır (IMF, 2020a). Buna ek olarak IMF’in G-20
ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile yapmış olduğu
toplantı sonucu yaşanılan ekonomik bunalım, istihdam kaybının yanı sıra
pandeminin özellikle gelişmekte olan ülkelerde istisnai zorlukları da beraberinde
getirebileceği açıklanmıştır. 2020 yılı için derin bir küresel durgunluğun beklendiği
ve görünümün olağandışı bir şekilde belirsiz olduğu sık sık açıklanmıştır. Ayrıca
hem IMF hem WTO, 2020 yılı için küresel üretimde %3’lük bir düşüş olasılığında
söz etmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yüksek borç konusundaki
endişeler nedeniyle daha küçük mali paketler hazırlaması bu ülkelerin farklı
istisnai zorluklar yaşayabileceği kanısını güçlendirmektedir (IMF, 2020b). IMF aynı
zamanda ekonomik büyüme rakamlarına ilişkin tahminlerini de revize etti. Küresel
anlamda dünya ekonomik büyümesinin 2020 de %3.5 gerçekleşeceğini tahmin
eden IMF bu oranı -%3’ düşürdü. ABD %2’den -%5.9’a, Çin %6’dan %1.2’ye, Avro
Bölgesi %1.3’ten -%7.5’e çekildi. IMF’nin Türkiye için 2020 büyüme tahmini ise %5’e revize edildi. Fakat hem IMF hem ekonomik rapor açıklayan diğer uluslarüstü
örgütler, hem Çin hem diğer ülkeler için daha pozitif büyüme rakamları yönünde
açıklamalar yaptılar. Türkiye’nin de küçülme değil de %1’e yakın bir büyüme ile
yılı kapatacağı öngörülüyor.2021’de ise tüm ekonomilerin çok daha iyi
performanslarla büyüyeceği tahmin ediliyor.
Covid-19 ekonomiyi çeşitli kanallar yoluyla etkilemektedir. Bunlardan biri getirilen
seyahat kısıtlamaları, sokağa çıkma yasağı, otellerin kapanması ve benzer birçok
olay ile birlikte kuşkusuz turizm kanalıdır. Özellikle yaz ayları yaklaşırken ülkeler
GSYH’larında büyük bir pay oluşturan turizm gelirlerinden mahrum kalacaklardır
(Fernandes, 2020: 11). Bunların yanında seyahat acenteleri, tur şirketleri, hava ve
karayolu şirketleri, turizm rehberlikleri gibi istihdam yönünden de ciddi tehditler
oluşturmaktadır.
Bunların yanında dünya ticareti üzerinde ise ciddi bir durağanlık beklenmektedir.
Bu durum sadece ihracatçı ülkeleri değil ithalatçı ülkeleri de etkileyecektir. Dünya
Ticaret Örgütü (WTO) Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılı için küresel ticaretin
%32 düşmesini beklemektedir (Fernandes, 2020: 12). Salgının sağlık üzerindeki
etkisi nispeten sınırlı olsa dahi ekonomik sonuçları zincirleme bir şekilde
büyüyebilir. Örneğin: Batı Afrika’da baş gösteren Ebola virüsü sırasında
Liberya’daki ölüm oranı virüsün devam ettiği ay boyunca yükselir iken ekonomik
etkileri zincirleme bir şekilde devam etmiş ve virüsü takip eden bir yıl boyunca
GSYH büyümesinde %8’lik bir düşüş yaşanmıştır (Bloom vd., 2018: 46).
3.1. Çin
Virüs, çıkış ve yayılış noktası olan Çin’in Wuhan kentinden kısa sürede çevre illere
yayıldı ve 11 Şubat tarihine kadar 31 ilin 1,386 ilçesi etkilendi (Surveillances,
2020: 113). Çin Hükümeti ocak ayı sonlarına doğru ciddi tedbirler almaya başladı.
Restoranlar, marketler, fabrikalar gibi toplu mekânlar kapatıldıktan ve salgının
pandemi olarak ilan edilmesinden sonra yurt içinde belirlemiş olduğu seyahat
kısıtlamalarını yurtdışı için de uyarladı. Geçerli vizeleri olan, çalışma izinleri olan
yabancılara dahi Nisan 2020 ortası ile geçiş olanağı tanınmama kararı alınmıştır
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(China Briefing, 2020). Bu uygulama ise Eylül 2020 sonuna doğru kaldırılmış ve
Çin’de vize ve oturma izni bulunan yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişine
izin verilmiştir (“Yabancı ülke vatandaşlarının”, 2020).
Çin’de görülen ilk vakanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen tüm dünya Covid19 savaşını sürdürmeye devam etmektedir. Bazı aşı çalışmaları tamamlanmış olup
uygulamalar başlamıştır. Bazı aşı çalışmalarında son testlere kadar gelinmiştir. Çin
ilk vaka sonrası piyasaya aşıyı süren ilk ülke oldu. Bunun ile paralel olarak özellikle
Avrupa’da mutasyona uğramış virüs haberleri gelse de Çin’de normalleşme
haberleri son derece dikkat çekici düzeyde arttı.
Virüsün başlangıç noktası olan Wuhan aynı zamanda ülkenin en önemli ticaret
merkezlerinden biridir. Microsoft, Fransız Groupe PSA ve Alman SAP Grubu gibi
küresel çapta ciddi büyüklüğe sahip 500 şirketin 300’den fazlasına ev sahipliği
yapmaktadır. Çin, Amerika’nın arkasından dünyanın en büyük ikinci ekonomisi
olarak görülmektedir. 2002-2003 yıllarında SARS salgını sırasında küresel
ekonominin yaklaşık 40 milyar dolar kaybettiği tahmin edilirken hali hazırda o
döneme göre 8-9 kat daha büyük bir ekonomiye sahip olan Çin ve virüsün küresel
çaptaki etkisi de göz önünde bulundurulduğunda kaybın daha çok olabileceği
düşünülmektedir. IMF verilerine bakıldığında Çin 2019 yılında küresel büyümenin
yaklaşık %40’ını, dünya GSYH’sının ise %16’sına katkıda bulunduğu tahmin
edilmektedir (Ayittey vd., 2020: 1). Salgının patlak vermesinin ardından Lai Lin
Thomala’nın endüstriyel kayıp tahminleri şu şekilde gerçekleşmektedir.
Grafik 4: Çin’de Virüsün Endüstriyel Etkileri
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Tahminler doğrultusunda en büyük kaybın rekreasyon endüstrisinde (-5,8) olacağı
düşünülmektedir. Bunu ise taşımacılık, ticaret ve telekomünikasyon endüstrileri
takip etmektedir. IMF 2019 yılında %6’lık Real GSYH büyümesi yaşayan Çin’in
2020’nin ilk 6 ayı için %1,2 ve yaklaşık -4,8 büyüklüğünde bir sapma olabileceğini
tahmin etmektedirler (IMF, 2020b).
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Çin Halk Bankası (PBC) virüs’ün bu denli yayılımından sonra ekonomik anlamda
da adımlar atmaya başladı. Ocak ayı sonu toplanan merkez bankası yönetim
kurulu, Çin Halk Bankası’nın 3 Şubat 2020’de 1.2 Trilyon RMB tutarında ters repo
işlemi gerçekleştireceğini bildirdi. Bu durumun piyasa için bol miktarda likidite
ihtiyacını karşılayacağı düşünülmüştür (“The People’s Bank of China”, 2020a).
PBC’nin 2 Şubat tarihinde koronavirüse karşı yayınlamış olduğu bir diğer bildiride
ise Çin Komünist Partisi (TBM) ve Danıştay Çin’in kritik bir salgın çevreleme
dönemi içerisinde olduğu, bu salgına karşı savaşı kazanmak için güçlü politik
temeller sağlamaya yönelik mali desteği daha da güçlendirmek için şu hususları
açıklamışlardır (“The People’s Bank of China”, 2020b);


Likiditeyi makul ve yeterli tutmak için çaba gösterilmelidir. PBC, açık piyasa
işlemleri (API), daimi kredi verme olanağı, merkez bankası indirimi gibi
politika araçlarının bir karışımını uygulayacaktır.



PBC, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) ve Sanayi ve Bilgi
Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) ile birlikte çalışarak sağlık alanına yönelik
kredi ve destekleri arttıracak, hastane malzemesi ve tıbbi ihtiyaçları
gidermede fon sağlayacaktır.



Finansal kurumlar, ciddi şekilde etkilenen bölgelerde arz kapasitelerini
arttırmaya, finansman politikalarını düzeltmeye, iç fon transfer
fiyatlandırması ve farklılaştırılmış performans değerlendirmesine yönelik
önlemler almalı. Ağır darbeli bölgelerde Devlet Finansman Garanti Fonu,
garanti primlerini yarıya indirecektir.



Salgın nedeniyle geçici olarak gelir kaybeden insanlar için finansal
kurumlar bu kişilerin lehine kredi politikaları uygulamaları ve kredi kartı
borcu gibi kişisel kredi geri ödemelerinde makul bir sürede uzatılmasını
sağlamalıdır. Enfekte olan girişimcilere kredilerini bir yıllık uzatma hakkı ve
bu sürede kredi faizleri için sübvansiyon verilecektir.



İmalat sektöründe küçük işletmeler ve özel girişimler dâhil kilit alanlara
yönelik kredi desteği güçlendirilmelidir. İmalat sektörüne daha orta ve uzun
vadeli krediler verilmelidir.



Dolaşımdaki nakit yönetimi güçlendirilmelidir. Nakit kaynakları uygun
şekilde tahsis edilmelidir. Hastane, mesken topluluklarına ve acil müdahale
insanlarına yönelik nakit arzı genişletilmelidir.



Salgın kontrolüne ilişkin banka hesapları için “yeşil kanal” oluşturulmalıdır.
Risklerin kontrol altında tutulması şartıyla hesap açma süreci
basitleştirilmeli ve prosedürler hızlandırılmalıdır. Elektronik ödeme
hizmetlerine yönelik destek arttırılmalıdır. Bankacılıkta sanal toplantı ve
telefon görüşmeleri ile rutin incelemeler yapılmalıdır.

Bunların yanı sıra PBC Başkan Yardımcısı Liu Guoqiang alınan önlemleri
özetleyerek, piyasalara 1.1 Trilyon RMB kısa vadeli likidite sağlandığı, zorunlu
rezerv karşılık oranının 0,5 düşürüldüğü, tarım ve küçük ve orta büyüklükteki
işletmeler (KOBİ) için merkez bankası kredilerinde faiz oranının 0,25 puan
indirildiği ve açık piyasa işlemlerindeki ters repo faiz oranının yılın başından bu
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yana çift kademeli olarak toplam 30 baz puan gerilediğini belirtmektedir. Ayrıca
Çin Hükümetinin Danıştay toplantısı sonrası KOBİ’ler için finansal desteğin
arttırılacağı belirtilmiştir. Küçük ve orta ölçekli bankalar için merkez bankası
kredileri 1 trilyon RMB arttırılacaktır. PBC açıklanacak olan birinci çeyrek
verilerinin “cesaret kırıcı” olabileceğini vurgularken Mart ayı itibari ile yükseliş
trendini yakalayabilecekleri vurgulanmıştır.
IMF’in politika yanıtları bildirisine göre Çin 2,6 Trilyon RMB (GSYH’nın %2,5) mali
önlem ve finansman paketi açıklamıştır. Alınmış önlemler arasında kilit rol taşıyan
önlemleri IMF şu şekilde sıralamaktadır;


Tıbbi ekipman üretimi,



Artan kamu harcaması,



İşsizlik sigortalarının hızlandırılmış ödemeleri,



Vergi indirimleri,



Feragat edilen sosyal güvenlik katkı payları,



API yoluyla 3,27 Trilyon RMB likidite enjeksiyonu,



KOBI ve tarım sektörünü desteklemek üzere 1,8 trilyon RMB,



Bir ve iki haftalık ters repo oranlarının 30 baz puan azaltılması,



Politika bankalarının mikro ve küçük işletmelere kredi kullandırmaları (350
Milyar RMB),



Bunlar dışında özellikle KOBI’lere ek kredi, geri ödeme, tahvil ihracı
destekleri,



Varlık yönetimi reformunun uygulamasında esneklik ve



Döviz kuru kanadında ise döviz kurunun esnek bir şekilde ayarlanılmasına
izin vermiştir.

Çin uygulamış olduğu politikalar ve aşı çalışmalarında göstermiş olduğu yoğun
çaba ile Mayıs 2020 itibari ile Covid kaynaklı ölüm bildirmemiştir. Ancak yeni yılın
ilk ayında 8 aylık büyük bir aradan sonra “anakara” olan Çin’in Hubei eyaletinde
Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri Covid kaynaklı ölüm gerçekleştiğini
duyurmuşlardır (“China records first”, 2021).
3.2. Avrupa
Covid-19, Avrupa Birliği toplumunu ve ekonomisini derinden etkilemiştir. Avrupa
Birliği, üye ülkelerin kendi aldıkları önlemler dışında istisnai olarak önlemler
alması gerektiğini ve bu salgının kontrolünde ciddi şekilde devlet kaynaklarına
yönelik talep artışı ile karşı karşıya kalındığını vurgulamaktadır. Avrupa Birliği
salgının yayılması ile birlikte öncelikli olarak ülkeleri dışında olan vatandaşlarının
geri dönüşünü sağlamayı ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin
(ECDC) güçlendirilmesi önerilmiştir.5 Avrupa Komisyonu salgın sırasında ortaya
çıkabilecek ihtiyaçlara yeterli bir yanıt verilebilmesi adına mülteci krizi için
5

Bütçe Değişikliği Tasarısı No 1/2020, COM(2020) 145 (European Commission, 2020c), 27.3.2020.
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oluşturulan 2,7 Milyar Euro’luk bir paketi etkinleştirmeyi ve salgının hızla
yayılması göz önüne alındığında Sivil Korumaya 300 Milyon Euro’luk ek bütçe
ayırmayı önermiştir6 (European Commission, 2020b).
Covid-19’un ekonomik etkileri Avrupa Birliği’nde şubat ortası kendisini
göstermeye başlamıştır. Avrupa borsası Şubat ortasında %30 değer kaybetmiştir.
Bu düşüş 2008 mali krizinden bu yana yaşanılan en keskin düşüş olmakla birlikte
belirsizliğin de aşırı fazla olduğu bir dönemdir. Yaşanılan bu şok dalgası ekonomiyi
farklı kanallar üzerinden etkilemektedir. Bunlar özellikle Avrupa ve küresel
ekonomi arasındaki arz zincirinin bozulmasından kaynaklı arz şoku, düşük tüketici
talebine bağlı talep şoku ve belirsizliğin yatırım planları üzerindeki olumsuz etkisi
olarak sıralanabilir (European Commission, 2020a; 1-2).
Avrupa komisyonu bu projeksiyonlar üzerine insani geçim kaynakları ve ekonomi
üzerinde olan baskıyı azaltmak için özellikle küçük işletme ve sağlık sektörüne
likidite sağlamak adına 37 Milyar Euro tutarında bir Koronavirüs Müdahale
Yatırımı oluşturdu. Buna ek olarak 2 Nisan tarihinde komisyon çiftçi ve balıkçıları
da destekleyeceklerini açıkladı. Ayrıca AB Sağlık Dayanışma Girişimi’ne 3 Milyar
Euro’luk bir ödenek sağlanarak üye ülkelerin sağlık sistemlerini karşılamada
kullanılması kararı alındı. Komisyonun almış olduğu kararlar şu şekilde
sıralanabilir (European Commission, 2020b).

6



İşsizlik riskini azaltmak için; üye ülkelere çalışanların korunması adına
şartlı krediler şeklinde 100 milyar Euro’ya kadar mali destek verilmesi,



KOBI’leri korumak için; işletmelere mali destek sağlamak için 8 milyar
Euro’luk tahmini finansman açıklandı ve en az 100 bin küçük ve orta ölçekli
işletme likidite sağlamaya teşvik amacıyla Avrupa Stratejik Yatırımlar
Fonu’ndan 1 milyar Euro’luk kilit açılması,



En yoksul kesim için; gıda, giyecek, kişisel kullanım için gerekli diğer
unsurlar sağlanması,



Çiftçiler için; çiftçiler çiftlik başına 100 bin Euro, gıda işleme ve pazarlama
şirketlerinin maksimum 800 bin Euro’luk yardımlardan yararlanabilmesi,



Balıkçılar için; Restoran ve marketler kapatıldığı için deniz ürünlerine olan
talepteki düşüş neticesinde komisyon faaliyetlerin geçici olarak
durdurulduğu süre zarfında balıkçılar, su ürünleri yetiştiriciliği çiftçileri ve
üreticileri oluşturulan fon kapsamında desteklenmesi,



Komisyon üçüncü ülkelerden ithal edilen tıbbi cihaz ve koruyucu
ekipmanlara ilişkin olarak gümrük vergilerinde ve KDV’lerde geçici olarak
feragat kararı verdi. Bu kararın tüm üye ülkelerde ve İngiltere’de geçerli
olması,



Avrupa Merkez Bankası (ECB), 12 Mart tarihinde 120 Milyar Euro haricinde
yıl sonuna kadar 750 Milyar Euro’luk “Pandemi Acil Satın Alma Programı
(PEPP)” başlatıldı. Bu yolla devlet tahvili piyasaları ve borç piyasalarında

Bütçe Değişikliği Tasarısı No 2/2020, COM(2020) 170, (European Commission, 2020d) 2.4.2020.
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istikrarı ve para politikası aktarım mekanizmasının işlerliğini korunması
düşünülmüştür (ECB, 2020).


Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ise, 40 Milyon Euro’luk bir tutarın kredi
borçları, KOBİ’lerin likidite ve sermaye kısıtlamalarını hafifletmede
kullanılacağını açıklamıştır (EIB, 2020).

Avrupa birliğinin almış olduğu önlemler dışında ülke hükümetleri kendi içlerinde
istisnai önlemler aldılar. Özellikle Avrupa içerisinde salgının yoğun yaşandığı
yerler olan İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa gibi ülkeler ek kısıtlama ve önlemler
açıklamış ve uygulamışlardır.
3.2.1. İtalya
Avrupa ülkeleri arasında ilk vaka ve ilk ölüm Fransa’da görülmesine rağmen vaka
ve ölüm artışı konusunda İtalya, Avrupa ülkeleri arasında ilk sıradadır. İlk vaka
Ocak ayının sonlarına doğru Çinli turistte saptandı. Ardından ise Çin’den ülkesine
dönmüş olan bir İtalya vatandaşında görüldü. Çin’de uygulanan sınır önlemleri ve
kısıtlamalar yeni vakaları %90’dan fazla azaltmış olsa da başlangıç olarak İran ve
İtalya için geçerli olmamış ve çok ciddi vaka artışları başlamıştır (Remuzzi &
Remuzzi, 2020: 1225). İtalya Covid-19 salgınından ciddi şekilde etkilenen ve sıkı
tedbirler uygulayan ilk Batı ülkesi olmuştur (Pedersen & Meneghini, 2020: 1).
İtalya, vaka ve ölüm sayılarında yüksek bir artış trendi yakalamış ve kısa sürede
Çin’i geçerek koronavirüsün Avrupa merkezi olmuştu. Daha sonrasında bu artış
hızı yavaşlayarak yerini ABD ve İspanya’ya bıraktı. Ocak 2021 tarihi itibari ile
İtalya’daki vaka sayısı 2,5 milyona ulaşmak üzeredir. Vefat sayısında ise
Avrupa’daki en yüksek sayı İtalya’dadır. (85 bin). İtalya’yı ise Fransa takip
etmektedir.
Statista araştırma departmanının Nisan ayında yayınladığı tahminlere göre,
yaşanan salgın neticesinde İtalya’nın GSYH’da birinci çeyrekte %3, ikinci çeyrekte
ise %5’lik bir düşüş tahmin edilmektedir. Sektörel bazda taşımacılık, otel ve
restoranlar, tekstil, gösteri ve spor etkinliklerinin en büyük düşüşü yaşayacağı
tahmin edilmektedir (Statista, 2020a: 26-27). IMF ise 2020 yılı için GSYH’da
%9,1’lik bir düşüş yaşanacağı tahmin etmektedir. JP Morgan ise bu oranın %4
olacağı düşüncesinde (Banca d’Italia, 2020a: 27). 2021 için ise İtalya için de
büyüme artı tahminlenmiştir.
İtalya’da salgının yayılması ile birlikte ekonomik aktiviteyi belirleyen döngüsel
göstergelerde de ciddi düşüş yaşandığı gözlemlenmeye başlandı. Bu gözlemler
içerisinde elektrik tüketimi, sanayi sektörü gaz temini, kara ve demir yolu yük
taşımacılığı gibi göstergeler bulunmaktadır. İtalya’nın GSYH büyümesine ilişkin
senaryolar 2020’nin ikinci yarısında olası bir toparlanma ile 2021 yılı
faaliyetlerinde belirgin bir artış göstermesi tahmin edilmektedir (Banca d’Italia,
2020a: 24-27).
İtalya salgındaki olası yayılmanın hızını azaltmak ve ekonomi üzerinde daha uzun
vadeli bir hasarın oluşmaması amacıyla mart ayı başında almış olduğu sokağa
çıkma yasağını 3 Mayıs’a kadar uzattı. Ayrıca ülke çapında tüm okul ve
üniversiteler kapatılırken market, eczane, banka ve temel kamu hizmetleri dışında
zorunluluk teşkil etmeyen üretim faaliyetleri durduruldu. Zorunlu faaliyet
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gösteren sanayi işletmeleri için ise katı güvenlik önlemleri alınmaktadır (IMF,
2020a).
İtalya Merkez Bankası (Banca d’Italia), ECB’nın almış olduğu tedbir ve paketler
dışında kademeli olarak başlangıçta 20,9 Milyar Euro ve sonrasında 34 Milyar Euro
olmak üzere 55 Milyar Euro’luk bir paket alıcıları ile birlikte açıkladı. Banca d’Italia
tarafından açıklanan tutarın ilk hedefleri yoğun bakım üniteleri, laboratuar
ekipmanları, epidemiyolojik araştırma projelerini desteklemek ve saha hastaneleri
kurmaktır (Banca d’Italia, 2020b). İtalya hükümeti ayrıca 25 Milyar Euro
(GSYH’nın %1,4) “acil yardım paketini” kabul etti. Bu tutar, İtalya sağlık sistemini
ve sivil savunmayı güçlendirmek, işten çıkarılan işçileri desteklemek ve çalışan
işçilerin haklarını korumak, vergi ertelemeleri, kredi arzını destekleyici tedbirler
hedefinde kullanılacaktır (IMF, 2020a). 2021 yılında da önlemler aşı
çalışmalarındaki seyre paralel devam etmektedir.
3.2.2. İspanya
İspanya, 31 Ocak tarihinde ilk vakanın görülmesinden bu yana geçen 82 günlük
süre sonunda 208,389 vaka ile ikinci sırada yer almakta idi. 23 Nisan tarihine
kadar vefat eden kişilerin sayısı ise 21,717’dir. Bu rakam 6 aylık süreçte ikiye
katlamış ve Ocak 2021 itibariyle 55 binlere ulaşmıştır. Bu rakam ile birlikte
İspanya, Avrupa’da İtalya’dan sonra ikinci, küresel çapta ise dokuzuncu sıradadır.
Virüsün yayılma hızının azaltılması amacıyla İspanyol hükümeti 14 Mart tarihinde
olağanüstü hal ilan etmiştir. Başlangıçta 15 gün ilan edilen olağanüstü hal 10 Mayıs
tarihine kadar uzatılmıştır. Olağanüstü hal kapsamında halk sadece gıda, ecza
ürünleri ve temel ihtiyaç malzemesi temin etmek, hastanelere ve çalışanlar için işe
gidip gelmek, bankalara gitmek vb mücbir sebep dolayısıyla dışarı
çıkabilmektedirler. Seyahat kısıtlaması getirilmiş ve üçünü ülke vatandaşlarının
ülkeye girişleri kısıtlanmıştır. Turistik konaklama tesisleri kapatılmış, mücbir
sebepli konaklamalar için ülke genelinde oteller belirlenmiştir (“Madrid
Büyükelçiliği”, 2020). İspanya’da 207 işletme ile yapılan ankette katılımcıların
%65’i faaliyetlerini kısmen durdururken %35 i tüm çalışanlarıyla aktif bir şekilde
faaliyete devam etmektedir. %16’lık bir kısımda iş gücü yarıdan fazla azaltılmıştır
(Deloitte, 2020: 6). Statista’nın yapmış olduğu bir ankette ise kişilerin Covid-19’a
karşı aldığı önlemler sorulmuş ve 713 kişiden alınan yanıtlar doğrultusunda hijyen
standartlarının yükseltilmesi, kalabalıktan kaçınmak, günlük aktiviteleri bırakmak
veya hiçbiri seçeneklerine verilen cevaplar sırasıyla %58, %44, %20, %32 olarak
belirlenmiştir. Cevaplar doğrultusunda kadınların erkeklerden daha fazla önlem
aldığı görülmektedir (Statista, 2020b: 22-23).
İspanya’da görünen vakalar sonrası ekonomide de ciddi oynaklıklar olmaya
başladı. İspanya Borsası IBEX 35 özellikle Mart ayının ortalarına doğru ciddi bir
düşüş yaşamıştır. Bu düşüş Grafik 4’ de görülmektedir.
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Grafik 5: IBEX 35 Fiyat Dalgalanması (Günlük)
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Ayrıca önemli bir turizm merkezi olan İspanya’da Paskalya bayramına ilişkin
olarak 27 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında 1053 kişiye sorularak yapılan bir diğer
ankette %12 seyahat planlarını iptal ederken, %14 seyahat hedeflerini
değiştirmekte ve %44 lük önemli bir kısım seyahat etmeyi planlamamaktadır.
%30’luk bir kısım ise planlarını konjonktüre göre bekletmektedir. Ayrıca İspanya
genelinde Paskalya tatiline ilişkin otel rezervasyonlarında %59’luk bir azalma
mevcuttur. (Statista, 2020b: 33-38).
Deloitte’nin raporunda telekomünikasyon, medya ve boş zaman işletmeleri
2020’nin birinci çeyreğinde %79’luk bir üretim/gelir azalışı yaşayarak durumdan
en olumsuz etkilenen sektörler oldu. Enerji, danışmanlık, taşımacılık ve lojistik ve
inşaat sektörleri ise %70’lik bir gelir/üretim azalışı yaşamışlardır (Deloitte, 2020:
9). Bu durum ekonomistler arasında dünyanın küresel bir durgunluğa sürüklendiği
tartışmalarına yol açmaktadır (Ozili & Arun, 2020: 2). IMF Direktörü Georgieva,
Mart ayı için 2008 krizi kadar kötü bir durgunluk beklendiğini ve 2021’de
toparlanma beklediğini belirtmiştir (Georgieva, 2020). Bu küresel sağlık krizinin
başta Avrupa ve ABD olmak üzere ihracatta en az %70 düşüş göstermesi
beklenmektedir (Deloitte, 2020: 5).
İspanya Merkez Bankası (Banco de Espana) Covid-19’a ilişkin hazırlamış olduğu
bültende arz yönünde 3 farklı senaryo geliştirmişlerdir. Bu senaryolara göre %6,6
ila %13,6 arasında GSYH’da bir düşüş beklenmektedir. En iyimser olan %6,6’lık
birinci senaryonun gerçekleştiği düşüncesindeler. İkinci senaryo 2020 yılının son
çeyreğinde normalizasyon sürecine girerken %8,7’lik bir kayıp ve en kötü
senaryoda ise yıl sonunda halen eksik normalizasyon sürecinde olacağını ve
%13,6’lık bir kayıp gerçekleşeceği tahmini yürütülmektedir. Bu durumdan
etkilenecek olan sektörler ise çoğunlukla konaklama, restoran, turizm ve boş
zaman işletmeleri olacağı öngörüsündedirler (Banco de Espana, 2020a: 3-4).
İspanya hükümeti 17 Mart tarihli 8/2020 Kraliyet Kararnamesi ile Covid-19’a karşı
ekonomik ve sosyal düzeni korumada finansal kuruluşların bu geçici durumdan
etkilenen firma ve hanelere mali destek vermesi sağlanmıştır. Bu finans kuruluşları
arasında kredi kuruluşları, uzman kuruluşlar, elektronik para kuruluşları ve
ödeme kurumları bulunmaktadır. ECB’nin 20 Mart tarihli basın bildirisinde
belirtilen kredi kuruluşlarına verilen esnekliği sonuna kadar kullanacaklardır
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(Banco de Espana, 2020b: 1). İspanya mali bazda GSYH’nın yaklaşık %1’ne denk
gelecek şekilde 13,9 Milyar Euro önlem aldı. Bu önlemlerden 1 Milyon Euro sağlık
bakanlığına, 2,8 Milyar Euro bölgesel sağlık hizmetlerine, 110 Milyon Euro ilaç ve
aşı geliştirmeye ek finansman olarak tıbbi alan öncelikli dağıtılmıştır. Bunlar
akabinde işten çıkarılan işçilerin işsizlik ödenekleri, enfekte çalışanlar için sosyal
güvenlik ve hasta bakım ücretleri, kira yardımı projeleri, turizm sektöründeki iş
sözleşmelerinde sosyal güvenlik paylarında %50’lik muafiyet, serbest meslek
sahipleri için sosyal güvenlik paylarının askıya alınması gibi faaliyetler
yürütülmektedir. ECB’ye ek olarak İspanya hükümeti firma ve serbest meslek
sahiplerine 100 Milyar Euro’ya kadar devlet kredisi garantisi vermiştir. Bunun
yanında ihracatçı şirketlere kredi şirketleri aracılığı ile 2 Milyar Euro’ya kadar ve
kuraklık limitleri yardımı ile çiftçilere kredi vadelerinin uzatım garantisi
verilmiştir. Bu kamu garantilerinin 83 Milyar Euro kadar likidite desteği
sağlayabileceği düşünülmektedir. Ayrıca kiracılar, ev sahipleri, özel şirket sahipleri
de dahil olmak üzere en savunmasız kişilere ipotek ödemeleri için üç aylık
moratoryum, ipotek dışı krediler ve tüketici kredileri dahil olmak üzere kredi
moratoryumu kabul edilmiştir (IMF, 2020a).
3.2.3. Almanya
Diğer Avrupa ülkelerine benzer bir şekilde ocak ayının sonlarına doğru ilk vaka
tespit edilmiştir. Almanya’da 23 Nisan tarihi itibariyle 153,129 onaylanmış
vakadan 5,575’i ölümle sonuçlanmıştır. Almanya, 8 ay sonrasında vaka sayısında 2
milyonu aşmıştır. Ölümle sonuçlanan vaka sayısı ise ona katlayarak Ocak 2021
ayında 52 bine ulaşmıştır. 11 Mart tarihinde sağlık bakanı Jens Spahn ile Berlin
koronavirüs konferansında konuşan Başbakan Angela Merkel, koronavirüsün
nüfusun %60 ila %70’ine bulaşacağına inandığını söylemiştir (“Merkel believes 6070%”, 2020). OECD’nin ekonomik görünüm raporunda ise Almanya’nın Real GSYH
büyümesin 2020 yılında %0,3, 2021’de ise %0,9 olacağı tahmininde
bulunulmuştur (OECD, 2020a: 2). OECD Aralık ayı ekonomik görünümünde ise
Almanya için, 2020 yılı için düşen özel tüketim, ticari yatırım ve ihracatın etkisi ile
faaliyetlerin 2020 yılında %5,5 daralmasını, 2021 yılında %2,8 ve 2022 yılında
%3,3 ile yavaşça toparlanmasını beklemektedir (OECD, 2020b). IMF ise daha
kötümser bir senaryo ile 2020 yılında %7’lik bir düşüş beklerken 2021 yılında ise
bir önceki yıl tahminine göre daha iyimser olarak %5,2’lik bir Real GSYH büyümesi
beklemektedir (IMF, 2020c: ix). IMF, Kasım 2020 raporunda ise bu oranı biraz
daha iyimserleştirerek %-6 ‘lık bir düşüş öngörmektedir. 2021 yılı için ise bir
önceki tahminine göre daha düşük bir büyüme beklediğini belirtmiştir (%4,2)
(IMF, 2020d: 55). Almanya borsası ise yılbaşından Nisan ayı ortalarına kadar
%33’lük bir değer kaybı yaşamıştır (Fernandes, 2020: 15).
Alman borsası DAX’ın Avrupa’da vakaların görülmeye başlandığı Ocak ayı sonu
itibariyle değerleri Grafik 5’de gösterilmiştir.
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Grafik 6: Alman Borsası (DAX) Açılış Fiyatlarındaki Değişim
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Grafik 6 da görüldüğü üzere ocak ayı ve şubat ayı başlarında yatay seyreden açılış
fiyatları, şubat ayı sonu itibariyle düşüş trendine girmiş ve mart ayı ortalarında dip
görmüştür. Açılış fiyatları nisan ayı başına doğru ufak bir düzelme göstermiş ve
yatay seyirde devam etmektedir.
Etkilenen ülkelerde mali tepkiler özellikle gelişmiş ülkelerde hızlı ve büyüktür
(IMF, 2020c: 10). Alman Merkez Bankası (Deutsche Bundesbank), ECB
toplantısından önce Alman işletmelerine likidite desteği verilmesi ve kamu
projelerine finansal destek sağlamak için bir önlem paketi açıkladı (CRS, 2020; 13).
Birikmiş rezervlere ek olarak Federal hükümet 156 Milyar Euro bir ek bütçe kabul
etti. Bu tutar GSYH’nın yaklaşık %5’ine tekabül etmektedir. Bu bütçe sağlık
ekipman ve hastane kapasitelerinin artırımı, tıbbi arge çalışmaları (aşı), işçi
gelirlerini koruma, düşük gelirli aileler için çocuk bakım yardımı, serbest meslek
sahipleri için temel gelir desteği, küçük işletmelere 50 Milyar Euro bağış ve
vergilerin yıl sonuna kadar faizsiz ertelenmesinde kullanılmaktadır. Bunun yanı
sıra eyaletler bu pakete ek olarak ekonomilerini desteklemek için 48 Milyar Euro
doğrudan destek ve kredi garantileri adına 63 Milyar Euro’luk tedbir açıkladı. Bu
sayede oluşturulan ekonomik istikrar fonu ve kamu kalkınma bankası (KFW)
aracılığı ile firmaların kamu kredi garantilerine erişimi sağlanmaktadır. Federal
hükümet bu önlemler aracılığı ile ECB’nin tedbirlerine ek olarak KFW aracılığıyla
şirketlere kısa vadede likidite enjekte etmek için 100 Milyar Euro ve etkilenen
büyük şirketlerin özkaynak ve sermayelerini güçlendirmek amacıyla ekonomik
istikrar fonundan 100 Milyar Euro tahsis etmiştir (IMF, 2020a). Ayrıca federal
hükümet 2024’e kadar olan yatırımlarını 3,1 Milyar Euro arttıracağını açıkladı
(CRS, 2020: 49).
3.3. ABD
21 ocak tarihinde ilk onaylanmış vakanın ardından geçen bir yıllık süre sonrası
Amerika, Covid-19 salgınından en çok etkilenen ve can kaybı yaşayan ülke
konumundadır. 30 Mayıs tarihi itibariyle 1.818.983 onaylanmış vaka ve 105.611
toplam ölüm mevcuttur. 535.361 iyileşmeye karşılık halen 1.1178.011 aktif vaka
bulunmaktadır. Bu aktif vakaların 17.163’ü ise kritik durumdadır. 23 Ocak 2021
itibari ile ise vaka sayısı 25 milyonu aşmış vaziyettedir. 25 milyon vakanın 425 bini
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ise ölümle sonuçlanmıştır. 9 milyon aktif vakaya karşılık 15 milyon iyileşen söz
konusudur. Dünya genelindeki vakaların yaklaşık %25’i ABD’de yer almaktadır.
Mart ayının ortalarına kadar vaka sayıları 4 binlerde iken bir aylık bir süreç
içerisinde büyük bir artış trendine girerek 1 milyona yaklaşmıştır. Başkan Donald
Trump 13 Mart tarihinde Beyaz Saray’da yapmış olduğu basın toplantısında
“Federal hükümetin tüm gücünü açığa çıkarmak için resmi olarak bir acil durum
ilan ediyorum” diyerek ulusal çapta bir acil durum ilan etti (“National emergency”,
2020). Mart ayı başlarında salgının merkez üssü Çin’den Avrupa’ya (özellikle
İtalya) geçti. Ancak nisan ayı itibariyle vaka sayısının arttığı ABD, merkez üssü
haline geldi. Mart ayı ortalarından nisan ortasına kadar 22 milyondan fazla
Amerikalı işsizlik sigortasına başvurarak ciddi bir ekonomik durgunluk ve
işsizliğin habercisi oldular (CRS, 2020: 1).
IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunda ABD için kötümser bir tahminde
bulunmaktadır. 2019 yılında %2,3 büyüyen Amerika için IMF 2020 yılında %5,9’luk bir küçülme beklemektedir. İşsizlikte ise 2019 yılında %3,7 gibi bir işsizlik
oranına sahip olan ABD için 2020 yılındaki tahmin yaklaşık 3 katı görülerek 10,4
olarak tahmin edilmektedir (IMF, 2020c: 22). IMF bu verileri Kasım 2020 dünya
ekonomik görünüm raporunda revize ederek 2020 yılı için %-4,9’luk bir tahminde
bulunmuştur (IMF, 2020d: 57). OECD ise Dünya GSYH’nın 2020 yılında talep yönlü
ağırlıklı olarak azalacağını ve 3. çeyrekte en dip noktayı görerek dönüşte ise
belirsizlik ağırlıklı olarak GSYH’nın giderek tekrar yükseleceğini ön görmektedir.
Küresel düşüşteki en yüksek pay 1. çeyrekte Çin’de iken bu pay giderek azalarak
yerini diğer Asya Pasifik ülkelerine ve Amerika’ya bırakmaktadır (OECD, 2020a:
12). Ayrıca hükümet borçlanmalarında ise IMF tahminleri, küresel çapta GSYH’ya
oranın %3,7’den yaklaşık %10’a çıkacağı öngörüsünde olup Amerika için bu oranın
2019 yılında %5,8 iken 2020 yılında %15,7 olacağı yönündedir. Bu oran küresel
çapta diğer ülke grupları arasında en yüksek orandır (Euro bölgesi 7,5: Asya 9,9:
Orta Doğu 9,8: Latin Amerika 6,7) (CRS, 2020: 1-2). McKinsey, Nisan 2020
raporunda ise ABD’nin %8 ila %13’lük bir Real GSYH kaybı yaşayacağı
görüşündedir. McKinsey şirketi iyimser senaryoda ABD’nin kriz sonrası seviyeye
dönüşü 2020’nin son çeyreği olarak tahmin ederken, kötümser senaryoda ise bu
seviyenin 2023’ün ilk çeyreğinde olacağı görüşündedir (McKinsey, 2020: 20-27).
S&P 500 endeksinde ise şubat ayı sonu 5 Trilyon Dolar’dan fazla değer kaybı
yaşanmıştır. Aynı endeks içerisindeki ilk 10 firma ise 1,4 Trilyon Dolar’ın üzerinde
zararla karşılaşmıştır (Ozili & Arun, 2020: 2).
Amerikan borsası Nasdaq ise koronavirüsün başlangıcından itibaren
dalgalanmalara başlamış ve Şubat ayı ortalarında zirve yaptıktan sonra 1 ay
içerisinde %15’lik kayıp ile dip görmüştür. Zirve ile dip arasındaki düşüş trendi
Grafik 6’da gösterilmiştir.
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Grafik 7: Nasdaq 100 Açılış Fiyatları (19 Şubat- 20 Mart)
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ABD hükümeti koronavirüse karşı ciddi önlemler aldı. Özellikle mali düzeyde ek
yasalar çıkartarak hanehalkını ve işletmeleri korumaya yönelik adımlar atmıştır.
Maaş koruma programı ve sağlık hizmetleri geliştirme yasası7 ile küçük işletmelere
kredi ve işçi yardımı olarak 310 Milyar Dolar, küçük işletmelere ödenek
sağlanabilmesi için 60 Milyar Dolar, hastaneler için 75 Milyar Dolar ve virüs
testlerini genişletmeye yönelik 25 Milyar Dolar olmak üzere toplam 484 Milyar
Dolarlık paket açıklandı. Bunun yanında “Koronavirüs yardım ve ekonomik
güvenlik yasası8 (CARES)” ile birlikte ABD GSYH’nın yaklaşık %11’ine tekabül eden
tahmini 2.3 Trilyon ABD Doları işsizlik yardımlarına, bireylere bir defaya mahsus
olmak üzere vergi iadesi yapılmasına, en savunmasız kişiler için gıda yardımı
yapmaya, kredi ve teminatlar vererek kurumsal iflasın önüne geçmeye, yine KOBİ
ve hastanelere harcanmaktadır. Bunun yanı sıra uluslararası yardıma ve eyaletlere
yapılan transferler için de 200 Milyar Dolar ayrılmıştır. ABD hükümeti virüsün
ilerlemesi ile birlikte bireylere yönelik ek tahsis ve müdahale paketini açıkladı. Bu
paket ile birlikte virüs testinin genişletilmesi, enfekte olanlara 3 aya kadar acil izin
(2/3 ücretle), genişletilmiş işsizlik sigortasının finansmanı ve 1,25 Milyar Dolarlık
uluslararası yardım ödeneği planlanmıştır (IMF, 2020a).
Federal Reserve (FED) bu krizin yakın dönemde ekonomik görünüm üzerinde
ciddi risk oluşturacağını belirtmiştir. Bu bağlamda ise komite federal fon
oranlarının 0 ila 0,25 puan aralığında tutulmasına karar vermiştir. 150 baz puan
düşürülen fon oranları ile birlikte kriz sonrası maksimum istihdam ve fiyat
istikrarının yakalanana kadar bu aralıkta tutulmasına karar vermiştir (FED,
2020a). Bunun yanında komite bireyler, işletmeler ve kurumlara yönelik
kredilendirme programının kapsamını genişleterek daha yüksek kaldıraçlı bir
(“Paycheck protection program”, 2020). Yasa No: 116-139 (24/04/2020):
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/266
8 (“Cares act”, 2020). Yasa No: S. 3548 (19/03/2020): https://www.congress.gov/bill/116thcongress/senate-bill/3548/text
7
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sonuç elde etmeyi ummakta, risk paylaşımı ve kredi opsiyonu oluşturmayı
hedeflemektedir (FED, 2020b).
Amerika, Covid-19 etkisi altında Kasım ayı başında seçime giderek yeni başkanını
seçti. Eski başkan D. Trump rakibi J. Biden’a karşı kaybetti. Yeni başkan J.Biden ise
göreve daha gelmeden yeni bir teşvik paketi açıkladı. Açıklanan teşvik paketi
D.Trump’ın daha önce açıklamış olduğu paketin neredeyse iki katı büyüklüğünde.
1,9 Trilyon dolarlık teşvik paketinin onaylanması ile yapılan en büyük teşvik oldu.
Bu denli büyük bir tutar, doların değeri üzerinde de ciddi baskılara neden
olabileceği gibi ekonominin toparlanması yolunda da ciddi önem arz etmektedir.
3.4. Türkiye
Küresel çapta koronavirüs pandemisinin en son görüldüğü ülkelerden biri
Türkiye’dir. Bu durumun özellikle virüs dağılımının hız kazanması sonrası kritik
ülkeler ile olan sınırlarını kapatmış ve uçuşları yasaklamış olmasının payı son
derece büyüktür. Ancak 10 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de ilk vaka görülmüştür.
30 Mayıs itibari ile geçen yaklaşık 3 aylık süreçte toplam vaka sayısı 163.103 ve
toplam ölüm sayısı 4.515’dir. Alınan sıkı tedbirler ve sağlık alanındaki ciddi önlem
ve çabalar Mayıs ayı itibari ile meyvesini vermeye başlayarak 126.984 iyileşen
sayısına ulaşılmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020). Yaz aylarındaki ferahlama ile
sonbahara doğru vaka sayılarında yeniden ciddi bir yükseliş gözlemlenmeye
başlamıştır. Okullar yarı dönem tekrardan kapatılmıştır. Eğitime uzaktan devam
edilme kararı alınmış, haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı tekrar
uygulanmaya başlamıştır. Bunun yanında haftaiçi de akşam 21:00 sonrası sokağa
çıkmak yasaklanmıştır. Kasım ayının sonunda sağlık bakanlığından yapılan
açıklama ile 7 binlerde olan hasta sayısı karşılığında vaka sayısının 28 bin olarak
açıklanması ile ciddiyet gözler önüne serilmiştir. Cafe ve restoranlar yeniden
kapatılmıştır. 23 Ocak 2021 tarihi itibari ile Türkiye’de toplam vaka sayısı 2,5
milyona yaklaşmıştır. Vefat sayısı yaklaşık 25 bindir. Toplam vaka sayısına göre
yapılan sıralamada Türkiye 9. sıradadır.
Ancak özellikle hammadde ithalatçısı olan Türkiye’de, “Dünya’nın fabrikası”
konumunda bulunan Çin’de başlayan pandemi sonrası üretimin durması ile
küresel çapta bir domino etkisi olmuştur. Dünya çapında fabrikalar durma
noktasına gelmiş ve birçok sektörde durmasının etkisiyle hem ciddi bir ihraç kaybı
yaşanmış hem de küresel çapta yaşanan talep daralması neticesinde özellikle döviz
kuru üzerinde ciddi bir baskı oluşmuştur.
Türkiye’nin imalat sanayi katma değerinde diğer ülkelerin paylarına bakıldığında
Çin’in %5 ile en yüksek paya sahip olması Türkiye’deki imalat sektöründe
kırılmalara neden olabileceği tahmin edilmektedir. Bu normal bir sonuçtur. Çünkü
Türkiye’nin ithalatında çoğu zaman ya Çin (ara malları ithalatı) yada Rusya (Enerji
ithalatı) ilk sıradadır. Dünyanın en büyük iki üreticinden biri olan Çin’in
etkilenmesi ve bunun Türkiye’ye yansıması ülkemizi ciddi manada etkilemiştir ve
etkilemeye de devam etmektedir.
Çin sonrası en yüksek pay %2.1 ile bir diğer virüsten en çok etkilenen ülkelerden
olan Almanya’dır (Tur vd., 2020: 9). 771 Milyar Dolarlık GSYH ile G20 ülkeleri
arasında yer alan Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler ise Covid 19
salgınından en çok etkilenen ülkelerdir. %9 ile Almanya birinci sırada yer alırken
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İngiltere (%6,3), İtalya (5,4), Irak (%5,2) ve ABD (%4,7) diğer ülkelerdir (Açıkgöz
& Günay, 2020: 523). KPMG’nin yapmış olduğu araştırma ve anket ile iş
dünyasındaki katılımcıların %65’lik bir kısmı işsizliğin önemli ölçüde artacağını,
%33’lük bir kısım artacağını söylerken sadece %1’lik bir dilim aynı kalacağı
düşüncesinde. Benzer şekilde hükümet harcamalarının artması ile birlikte bütçe
açığının ise %62’lik bir dilim önemli ölçüde artmasını beklemektedir (KPMG, 2020:
7). IMF’in ekonomik görünüm raporunda Türkiye için 2020 projeksiyonları ise
büyüme yönünde %5’lik bir düşüş iken işsizlik oranında ise %17,2’lik ciddi bir
oran göze çarpmaktadır. IMF, aynı zamanda bunlar gerçekleşirken enflasyon
oranında ciddi bir düşüş beklememekte ve çift hanelerde olan tahminlerini
korumaktadırlar (%12) (IMF, 2020c). IMF küçülme yönlü tahminini Kasım 2020
raporunda değiştirmezken, işsizlik yönlü tahminin ise 2020 yılı için %14,6 olarak
belirlemiştir (IMF, 2020d: 55).
Türkiye Yeni Ekonomi Programı (YEP)
çerçevesinde 2023 hedeflerine yönelik olarak beklentileri büyüme için 2020 yılı
%5 devamlı ve enflasyon için ise %8,5 idi. Rekabetçi kur politikası izleneceği
açıklanan Döviz kuru ise 2020 yılı için USD/TL ortalaması 6 iken hali hazırda 7 TL
bandına yaklaşılmış ve hatta zaman zaman kırılmış durumdadır. Olağan dışı bu
durum neticesinde YEP’nda revizeler gerekebilecektir. Ancak bu revize için
öncelikli olarak sağlık alanında önemli ve iyi sonuçlar gerçekleşmesi
gerekmektedir (TURMOB, 2020: 51). Birçok ülke borsasında ise ciddi kırılma ve
düşüşler bu süreçte gözlemlenmektedir. Benzer şekilde Borsa İstanbul (BIST)
endeksinde de virüs öncesi ciddi rekorlar mevcutken BIST100 endeksi salgın ile
birlikte aşağı yönlü bir trende girmiştir. Bu durumda özellikle Borsa İstanbul’da
işlem görmekte olan en büyük değerlere sahip sektörlerden otomotiv, gayrimenkul
yatırım ortaklıkları, inşaat ve tekstil gibi sektörler talep daralması ve üretimlerin
durma noktasına gelmesi neticesinde ciddi değer düşüşleri yaşamışlardır. BİST100
endeksinin ilk vakanın görüldüğü ay itibari ile günlük verileri Grafik 7’de
gösterilmiştir.
Grafik 8: BIST100 Endeks Fiyatları
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Kaynak: Investing, 2020a

Türkiye’de ilk vakanın görülmesiyle birlikte BIST100’de düşüş trendine girmiş ve
bu süreç nisan ayının başına kadar sürmüştür. Nisan ayı itibariyle toparlanama
gösteren endeks 95,000 bandında yatay seyretmektedir.
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Sektörel bazda ise imalat, finans, idari ve destek hizmetleri sektörleri kötü
etkilenirken, kültür sanat, gayrimenkul, konaklama ve seyahat, yiyecek ve içecek,
inşaat, eğlence hizmetleri en kötü etkilenen grubundadırlar. Gelir kayıpları ise en
kötü etkilenen sektörlerde %75’e kadar çıkmaktadır (Bayar, Günçavdı & Levent,
2020: 10). Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi tarafından yapılan ön
değerlendirmeye göre de 2020 yılı için uluslararası yolculuklarda %25’lik kayıp
beklenmektedir. Bu durum seyahat, konaklama, restoran gibi birçok sektörde ciddi
risklere neden olacaktır (ILO, 2020: 4). Bu süreçte özellikle bilgi iletişim
sektörlerinde ise hızlı bir yatırım artışı ve arge çalışmalarının arttığı
gözlemlenmektedir. Türkiye’de eğitimin uzaktan verilmeye başlanması özellikle
kısa bir sürede altyapının hazırlanarak hayata geçmesi bu alana verilen önemi
göstermektedir. Yatırım artışlarının bu alanlara doğru ivme kazanacağı
düşünülmektedir. Sanayi 4.0’da dijital üretime verilen öneme karşılık ülkelerin
özellikle de gelişmekte olan ülkelerin hali hazırdaki kriz sürecini fırsata çevirecek
adımlar atarak bu çağa ayak uydurmaları gerekmektedir. Zira Eğilmez’e (2018)
göre bu dünyada yer alabilmek için yegâne koşul çağa ayak uydurmaktır (Eğilmez,
2018: 191).
Türkiye’nin kişi başına düşen milli geliri ABD Doları bazında 2013 yılından bu yana
gerileme gösterir iken 2018 son çeyreğinden itibaren de potansiyelinin altında
büyüdüğü gözlemlenmektedir. 2019 yılı sonuna doğru atılan adımlar ile birlikte ve
YEP’in etkisiyle atağa kalkmaya hazırlanan ekonomi bu kriz ile birlikte bir
belirsizlik havasına girmiştir. Bu bağlamda bu süreçte açıklanan paketler, atılan
adımlar kriz sonrası toparlanma yolunda çok önemli göstergelere işaret edecektir
(Tur vd., 2020: 3).
Bu bağlamda ilk adım 18 Mart tarihinde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş
Güdüm Toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı bir basın açıklaması yaparak
“Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı verilen 100 Milyar TL’lik paket açıklandı. Bu
pakete ilişkin olarak (TCCB, 2020);

44



Belirli alan ve sektörlere yönelik olarak KDV tevkifatı ve SGK primlerinin
nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6 ay ertelendi.



İç havayolu ulaşımında KDV oranı 3 ay boyunca %18’den %1’e indirildi.



Konut kredilerinde, kredilendirilebilirlik oranı %80’den %90’a çıkarıldı.



Konaklama vergisi kasım ayına kadar kaldırıldı.



Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz
ödemeleri 3 ay ötelenerek gerekildiğinde finansman desteği sağlanacak. Bu
firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesi sağlanacak.



İhracatçıya stok finansmanı desteği verilecek



Esnaf ve sanatkârların Halkbank borçları 3 ay faizsiz ertelenecek.



Kredi Garanti Fonu (KGF) limiti 25 milyardan 50 milyara çıkartılarak
öncelik teminat açığı bulunan firma ve KOBI’lere verildi.



En düşük emekli maaşı 1500 TL’ye yükseltildi.
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Özellikle 65 yaş üzeri için ücretsiz maske ve kolonya yardımlarının yanı sıra
kamu bankaları 76 yaş üstü emekliler için maaş ödemeleri istenmesi
durumunda evlere yapılacak.



İstihdamdaki sürekliliğin devamı için 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya
çıkarıldı.



Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilerek kullanımı
yaygınlaştırıldı



İhtiyaç sahibi aileler için yapılan nakdi yardıma ilave 2 milyar liralık kaynak
ayrıldı.

Bu paket ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise 17 Mart
tarihinde toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) sonrasında bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranının 100 baz puan düşürülmesi kararı alarak %10,75 olan faiz oranı
%9,75’ indirildi. TCMB salgın öncesi iyileşme gösteren Türkiye Ekonomisi
üzerinde oluşabilecek olumsuzlukları sınırlandırmak, finansal piyasaları
rahatlatmak ve nakit akışının sağlıklı işleyişine devam edebilmesi adına finansal
istikrarı destekler ve genişleyici yönde adım atmaktadır (“TCMB”, 2020b). 31 Mart
tarihinde ise TCMB, Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasası likiditesinin
desteklenmesi yoluyla parasal aktarımın güçlendirilmesine, bankaların likidite
yönetimindeki esnekliğin arttırılmasına, reel sektöre kredi akışında kesinti
olmamasına ve KOBİ odaklı desteklere yönelik ilave tedbirler almışlardır (“TCMB”,
2020a). Alınan bu tedbirler sonrası 22 Nisan tarihinde bir kez daha toplanan PPK
bir önceki toplantıda 100 baz puan düşürmüş olduğu bir hafta vadeli repo ihale
faiz oranını bir kez daha 100 baz puan düşürerek %8,75’ indirdi. Bu durumun
salgın sonrası toparlanmaya destek olacağı ve özellikle salgın öncesi iyileşme
göstermeye başlayan cari işlemler dengesinin yıl genelinde ılımlı bir seyir
izleyeceği beklentisi vardır (“TCMB”, 2020c). Son olarak Mayıs’ın son haftası alınan
karar ile politika faizi 50 p daha düşürülerek %8.25’e çekilmiştir.
Yılın sonlarına doğru dolar kuru 8 liraları geçmesi ve covid-19 nedeniyle kapatılan
iş yerlerinin getirmiş olduğu ciddi ekonomik külfet ile birlikte ekonomik alanda
bazı değişiklikler yapılmıştır. Merkez Bankası başkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı
değişmiştir. TCMB Başkanı yüksek kur ve pandeminin getirdiği ekonomik yük ile
birlikte ilk 2 PPK toplantısı sonrası politika faizini toplam 675 baz puan
arttırmıştır. Türkiye ekonomisi yeni yıla %17 politika faizi oranı ile girmiştir.
4. Ülkeler Bazında Geliştirilen ve Kullanılan Aşılar
Tüm dünya pandemiye kalkan olarak aşı çalışmalarına kilitlenmiş durumdadır. Faz
çalışmaları başarıyla tamamlanan ve WHO tarafından onay verilen aşılar derhal
uygulamaya konulmaktadır. Koronavirüs ile mücadelede en büyük umut olan aşı,
artık tüm dünya tarafından birincil çözüm olarak görülmektedir. Nisan 2020 itibari
ile platforma kayıtlı 115 aşı adayı bulunmaktadır. Koronavirüsün üzerinden geçen
6 aylık süreç sonunda klinik aşamadaki Covid-19 aşıları Tablo 2’de gösterildiği
gibidir.
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Tablo 2: Klinik Aşamadaki Covid-19 Aşıları (Haziran 2020)
Aşı İsmi
Ar-Ge Merkezi
ChAd0x1
Oxford
Ad5-nCoV
Can Sino Biological
Çoğalamayan Viral
Gamaleya Research
Vektör Teknolojisi
Adenovirus vektör aşısı
Institute
İnaktif SARS-CoV2
Sinovac
İnaktif SARS-CoV2
Wuhan Ins.
İnaktif Aşı Teknolojisi
İnaktif SARS-CoV2
Beijing Ins.
İnaktif SARS-CoV2
Ins of Med
mRNA 1273
Moderna
mRNA
Bio N Tech/Pfizer
DNA plazmid
Inova
saRNA
Imperia
Nükleik Asit Aşıları
mRNA
Curevac
Aşı Platformu

Protein Subinit Aşıları

Full lenght recombinant
SARS CoV-2

Novavax

Aşaması
Faz III
Faz II
Faz I
Faz I, II
Faz I, II
Faz I, II
Faz I
Faz II
Faz I, II
Faz I
Faz I
Faz I
Faz I-II

Kaynak: Yeşilbağ ve Alpay, 2020: 252

Aktif aşı çalışmalarının yaklaşık %70’i özel sektör tarafından yürütülürken, kalan
kısmı ise akademi ve devlet kurumları tarafından yürütülmektedir. Yapılan
çalışmalar sayısal olarak çok olsa dahi bunların birçoğu gerekli deneyim ve
kapasite yoksunluğundan ötürü Ar-Ge aşamasında kalması bekleniyor olsa da
ileriye dönük çalışmalara ışık olacak aşamalardır (Yeşilbağ ve Alpay, 2020: 253).
Bu aşılar arasından özellikle 3 tanesi küresel çapta yılsonuna doğru uygulanmaya
başlanmıştır. Rusya’nun geliştirmiş olduğu Sputnik V, Çin’in geliştirmiş olduğu
Sinovac ve ABD kökenli Pfizer ve Türk bilim insanlarının kurmuş olduğu Almanya
kökenli BioNTech şirketinin üretmiş olduğu aşı 2020 yılı sonlarına doğru
uygulanmaya başlanmıştır. Avrupa’nın yüksek çoğunluğu ve Amerika’da
BioNTech/Pfizer aşısı uygulanırken, Rusya kendi üretmiş olduğu aşıyı uygulamış
ve üretim noktasında Türkiye ile anlaşmıştır. Türkiye ise Çin’in geliştirdiği aşıyı
Ocak ayı itibari ile yüksek risk gruplarında sırasıyla uygulamaya başlamıştır.
Aşıların başarılı sonuçlar vermesi hem toplumsal sağlık ve psikolojik iyileşme
yanında, hızla normalleşme adımlarının atılmasına vesile olarak ekonomik ortamın
da pozitif dışsal etkilerle kendine gelmesine sebep olacaktır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından tescillenen ilk aşı olan BiNTech aşısı Almanya
piyasalarını da olumlu etkiledi. Mayıs 2020 ortası ile Ocak 2021 arası Dax De30
endeks verileri Grafik 9’da gösterildiği gibidir.
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Grafik 9: DAX DE30 Endeks Fiyatları
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Grafik 9’da da görüldüğü üzere aşı çalışmalarının hız kazanması, denemelerin
yapılması ve nihai sonuca ulaşılması ile 11 bin bandında olan DAX DE30 endeksi
hali hazırda zaman zaman kırılan 14 bin bandını zorlamaktadır.
Anakara Çin’de ise Shanghai borsası ise Grafik 10’da gösterildiği gibi Mayıs
2020’den bu yana yükseliş trendinde devam etmektedir.
Grafik 10: Shanghai Endeks Fiyatları
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Kaynak: Investing, 2020e

Aynı zamanda Çin’in 5 yıllık CDS’leri Mart ayı ortasında en zirveyi görürken
(73,27), hali hazırda Ocak 2020 tarihinde ise 31,46’lara kadar gerilemiştir.
CDS’lerdeki bu ciddi gerilemede Covid vakalarındaki durgunlaşma ve aşı
çalışmalarının payı olduğu söylenebilir (World Government Bonds, 2021).
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5. Ülkelerin Karşılaştırılması
Çin kamu harcamalarını arttırmak, tıbbi ekipman üretmek, işsizlik sigortalarının
ödemelerini hızlandırmak, vergi indirim ve ötelemeleri yapmak için 2,6 Trilyon
RMB (366 Milyar Dolar)’lık bir paket açıklamıştır. APİ yardımıyla piyasaya likidite
enjekte etmekte KOBI ve tarım sektörünü desteklemekte, kredi verilebilirliği
arttırmaya çalışan Çin hükümeti yaklaşık 245 Milyar Dolar boyutunda ters repo
işlemlerini arttırdı. Kredi ve vergi alanında ise bankaların zorunlu rezerv
oranlarını düşürerek 79 Milyar Dolar kredi verilmesi sağlandı. Konaklama, kuaför
ve çamaşırhane gibi en kötü duruma düşen hizmet sektörlerinin KDV ödemelerin
kaldıran Çin Covid-19 ile mücadeleye de 15,9 Milyar Dolar ayırdı. Komünist parti
aynı zamanda bütçe açığının arttırılması, daha fazla ulusal ve uluslararası tahvil
ihraç edilmesi, faiz oranlarının düşürülmesi ve kredi geri ödemelerinin ertelenmesi
çağrısında bulunmuştur.
Avrupa bölgesinde ise ECB bankalara mevduat faizinin altında kredi vereceğini ve
2020 yılı sonuna kadar 750 Milyar Euro (818 Milyar Dolar)’lık varlık alımı
yapacağını açıklayarak parasal aktarımın işlerliği korunmaya yönelik hamleler
atmaktadır. AB Komisyonu 37 Milyar (41 Milyar Dolar) Korona Yatırım Fonu
açıkladı. Bu sayede KOBI’lere kredi garantisi, mevcut kredi ödemelerinin
ertelenmesi, vergi avantajları, istihdamı korumaya yönelik işçi ödemeleri ve bu
süreçte çiftçi ve balıkçılara yönelik mali yardımlarda bulunulmaktadır.
Çalışmada yer alan Avrupa ülkelerinden İtalya’da, İtalya Merkez Bankası iki
aşamada toplam 55 Milyar Euro (62 Milyar Dolar) paket açıkladı. Bu paket
öncelikli olarak hastane yapımına ve sağlık harcamalarına yöneltildi. İtalya
Hükümeti ise 25 Milyar Euro (28,3 Milyar Dolar) değerinde “acil yardım paketi”
açıkladı. Bu paket ise sicil savunma, işsizlik ücretleri, işçi haklarını koruma, vergi
ötelemeler ve kredi arzını desteklemeye yönelik kullanılmaktadır. Bunlar dışında
salgından etkilenen şirketlere yönelik 400 Milyar Euro’dan fazla likidite ve banka
kredisi vermeye yönelik kararname açıklanmıştır.
Bir diğer Avrupa ülkesi olan İspanya’da ise İspanya GSYH’nın yaklaşık %1’ne denk
gelecek şekilde 13,9 Milyar Euro (15,1 Milyar Dolar) önlem aldı. Sağlık alanına
önemli bir katkı yaparken KOBI’lere yönelik salgından etkilenen işletmelere 6 ay
vergi muafiyeti ve turizme 400 Milyon Euro’luk kredi hattı açtı. Ayrıca Covid 19
etkilerini hafifletmeye yönelik 200 milyar Euro (219 Milyar Dolar) ek paket
açıklandı. Bunun 117 Milyar Euro’su devlet tarafından karşılanırken kalanı özel
şirketler aracılığıyla finanse edilecek. Kredi garantilerinde, devlet destekli
kredilerde ve muhtaç olan kişilere yönelik olarak su, internet ve elektrik tesisinde
kullanılacak (CRS, 2020; 62).
Çalışmamızda yer alan son Avrupa ülkesi olan Almanya’da federal hükümet
birikmiş rezervlere ek 156 Milyar Euro’luk bir paket açıkladı (168 Milyar Dolar).
Bu tutar ülke GSYH’nın yaklaşık %5’ine tekabül etmektedir. Açılanan bu paket
sağlık harcamalarının yanında özellikle fonlar aracılığı ile likiditeyi arttırmaya
yönelik hedeflemeler içermektedir. Özellikle işçi gelirlerini koruma, düşük gelirli
aileler için çocuk bakım yardımı, serbest meslek sahipleri için temel gelir desteği,
küçük işletmelere 50 Milyar Euro bağış ve vergilerin yıl sonuna kadar faizsiz
ertelenmesinde kullanılmaktadır. Alman hükümet ayrıca Covid-19 zararlarını
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azaltmaya yönelik ise 750 Milyar Euro (818 Milyar Dolar) üzerinde bir paket
üzerinde anlaşmaya vardı.
Hali hazırda vaka sayısında birinci sırada olan Amerika’da, FED çerçevesinden
bakıldığında federal fon oranları 150 baz puan düşürdü ve ters repo yardımıyla 1,5
trilyon Dolar likidite piyasaya enjekte edilmeye çalışılmaktadır. FED aynı zamanda
mart ayı ortalarında ticari kağıtların satın alınmasını kolaylaştırmak amacıyla
Ticari Kağıt Fonlama Tesisi kurdu. Aynı zamanda piyasayı istikrara kavuşturmak
ve likiditeyi arttırmak adına yeni tahvil ve kredi ihracı başlatıldı. Mart ayı
başlarında hükümse ise 8,3 milyar Dolar acil finansman tasarısını kabul etti. Bunun
yanında senato tarafından 2 Trilyon Dolarlık “koranavirüs yardım ve ekonomik
güvenlik yasası” (CARES) kabul edildi. Bu yasa ile gelir vergileri 3 ay ötelenirken
ceza ve faizleri silindi, küçük işletmelere 349 Milyar Dolar, daha büyük ölçekteki
işletmelere ise 454 Milyar Dolarlık kredi tahsis edildi. İşsizlik ödemeleri ve çocuk
başı 500 Dolar ödeme yapılmaya başlandı. Eyaletlere ise 50 Milyar Dolara kadar
yardım dağıtıldı. Hükümet ayrıca Covid-19’a karşı 4. Paket olarak 2 Trilyon
Dolarlık bir alt yapı harcaması yapma çağırısında bulundu. Seçim sonrası yeni
başkan J. Biden ise 1.9 Trilyon dolarlık bir teşvik paketi açıklamıştır. Bu teşvik
paketi kapsamında ise Covid-19 ile mücadele adına 415 milyar dolarlık kaynak
aktarımı ve KOBİ’lere 440 milyar dolarlık destek öngörülmektedir.
Türkiye’de ise vergi indirimleri ve ertelemeleri, işletmelere finansal destek, yardım
ödemeleri ve emekli desteklerini içeren yaklaşık 15,5 Milyar Dolarlık bir yardım
paketi açıklandı. Bunun haricinde TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını
kademeli olarak 200 baz puan indirdi. Parasal genişleme adına DİBS ve finansal
piyasalarda esneklikler uyguladı. Türkiye’de dolar kurunun aşırı ısınması
sonucunda ise 2020 yılı sonuna doğru kademeli olarak politika faizi 675 baz puan
arttırılarak %17’ye çıkarıldı. Ayrıca İşsizlik Fonu üzerinden pandemi nedeni ile
çalışamayan kişilere kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uygulanmıştır. Bu ödenek ile
kişilerin çalıştıkları yerlerdeki primleri günleri göz önünde bulundurularak 3 aylık
bir dönemi kapsayacak şekilde asgari ücretin %60’ı ila %150’si arasında değişen
rakamlarda KÇÖ ödenmektedir.
Bu noktada çalışmaya konu olan ülkelerin hepsinde pandemi nedeni ile işsiz kalan
işsizlere yönelik yardım paketleri görülmektedir. Ancak sektörel bazda incelemek
gerekir ise Avrupa’da daha ciddi paketler açıklandığı görülmektedir. Açıklanan
paketlerin yüzdesel olarak ağırlığı sağlık alanında kullanıldığı görülmektedir. ABD
çerçevesinde ise Biden’ın 1.9 Trilyon Dolarlık teşvik paketine olumlu bakılmakta
ve Mart 2021 itibari ile onaylanarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Vaka
sayısından birinci konumda olan ABD’de bu paket ciddi beklentiler içermektedir.
Sadece ABD için değil küresel çapta ekonomik hareketlilikler için son derece
önemli olacaktır.
6. Sonuç
2019 yılının sonunda Çin’de başlayan Covid-19 salgını kısa sürede küresel çapta
bir salgına dönüşmüş ve WHO tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Salgının
bu denli hızlı yayılması ile birlikte ülkeler arka arkaya önlemler almaya başlamış,
birçok işyeri geçici süreliğine kapatılmış, dünyanın fabrikası konumunda olan
Çin’de duran üretim neticesinde domino etkisi ile küresel çapta birçok firma
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üretimi durdurmuş, petrol fiyatları düşmüş, dünya ölçeğinde derin bir resesyon
oluşmuştur. Bu nedenle mevcut istihdam oranında ciddi bir kayıp başlamış ve ülke
ekonomilerine olan baskı artmıştır. Hükümetler ve uluslararası kuruluşlar
hanehalklarının refah seviyesini korumak adına daralan talebe karşılık piyasaya
likidite enjekte ederek genişleyici politika adımları atmışlardır. Salgının Avrupa
geneline ve ABD’ye yayılması ile birlikte alınan tedbirler de peyderpey
arttırılmıştır.
Bu çerçevede hükümetler mevcut salgın dağılımlarını, vaka sayılarını vb. oranları
dikkate alarak hanehalklarının refah ve gelir seviyelerini de göz önünde
bulundurarak belirli oranlarda ekonomik paketler açıklamışlardır. Bu bağlamda
çalışmaya istinaden en yüksek paket GSYH’ya oranla ABD’nin açıklamış olduğu
pakettir (%11). ABD’yi sırasıyla Almanya %5, İspanya %3, Çin %2.5, Türkiye %1.5
ve İtalya %1.4 takip etmektedir. Bu noktada her ülke salgının dağılımı ve ekonomik
büyüklüklerini göz önünde bulundurarak vatandaşları evde tutmaya, bu sürede
onlara yardım ve vergi muafiyetleri getirerek yaşanan talep daralmasını bir nebze
olsun gidermeye çalışmaktadır. Ancak bu durumun makroekonomik dengede ciddi
kırılmalara neden olacağı ve dünya ölçeğinde ekonomik büyümenin 2020 de
negatif gerçekleşeceği düşünülmektedir. Zira artan bütçe harcamalarının yanı sıra
getirilen ve bir ülke bütçesinin bel kemiğini oluşturan vergi gelirleri bu yardımlar
sırasında ertelenmiş, kapanan veya üretimi duran firmalara vergi muafiyetleri
getirilmiştir. Bu çerçevede yaşanan bu salgın ne kadar kısa bir sürede atlatılırsa
atlatılsın ekonomik etkileri küresel bir ekonomik kriz büyüklüğündedir. Bu
noktada 2020 yılı için Avrupa %-6.6, gelişmekte olan piyasalar %-5.5, Asya’da ise
(Çin hariç) %0 reel GSYH büyümesi yani küçülmesi beklenmektedir. Çin’de ise
2019 yılı için %6.1 olarak gerçekleşen GSYH büyümesi 2020 yılı tahminlerinde
%1.2’ye düşmektedir. Dünyadaki çıktı oranı ise 2019 yılında %2.9 neredeyse %3
olarak gerçekleşirken 2020 yılı tahminleri ise %-3 olarak verilmiştir. Türkiye’nin
ise normal şartlarda 2020 de %5 büyümesi bekleniyordu. Fakat pandemi süreci
sonrası yapılan tahminler çok değişken olmakla birlikte, TÜİK verilerine göre 2020
nin ilk çeyreğinde %4.5 büyüyen Türkiye’nin ikinci sert şekilde küçüldüğünü,
üçüncü çeyrekte iyi bir oranla pozitif büyüğünü gördük. Son çeyrekte ise tekrar
toparlanma verileriyle yılı ya çok düşük bir büyüme ya da çok düşük bir küçülme
yüzdesiyle kapatacağı tahmin edilmektedir. Yapılan tahminlerin ekserisi %1’e
yakın bir oranla büyüme ile kapatacağını göstermektedir.
Çalışmada Çin’de başlayarak küresel çapta bir pandemiye dönüşen Covid-19’un
belirli ülkeler üzerine olabilecek ekonomik etkileri ve bu pandemiye karşı aldıkları
ekonomik tedbirlere, bu tedbirlerin büyüklük ve içeriklerine değinilmiştir. Dünya
üzerinde yaşanan birçok salgına karşılık Covid-19 insanoğlunun etkileşim ağının
gelişmesiyle beraber diğer salgınlara nazaran domino etkisiyle daha hızlı
yayılmıştır. Ancak ekonomik etkilerini analiz etmek, hali hazırda yaşantımızın
içinde olan Covid-19 için yeteri kadar veri seti toplanamayacağından doğru
sonuçlar vermeyecektir. Yeni tip koronavirüs salgınının ülkeler ve dünya bazında
ekonomik etkileri, virüs dönemine ait veriler açıklandıkça ve yeterli gözlem
sayısına ulaşıldığında yapılacak olan analizler ile daha net sonuçlar verecek ve
incelenerek değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. Ama yaşayarak görülmüştür
ki, dünya bundan sonrada olağanüstü durumlarla karşılaşması muhtemeldir. Bu
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tür durumlarla karşılaşmadan evvel devletlerin politikalarına yön verenlerin her
açıdan hazırlıklı olmaları yanında, ekonomik açıdan da makro ekonomik
tedbirlerini ara ara gözden geçirmelerinde fayda olacağı ortadadır. Anlaşılmıştır ki,
salgın ve benzeri hallerle mücadelede bir ülkenin değil tüm dünyanın ortak
başarısı başarı kabul edilmektedir. En zayıf halkanın başarısı tüm halkayı etkiler.
Bu gibi olağanüstü durumlarda küresel çapta birlikte hareket edilmesi gerektiği
görülmektedir. Pandemi sonrası küresel çaptaki ilişkiler daha farklı boyutlarda
olacağı öngörülmektedir. Zira yaşanılan gelişmeler küresel çapta insan
ilişkilerinden ticari ilişkilere kadar birçok alanda farklılaşmalara yol açmıştır. Ani
değişen bu ilişkiler sonrası “eski normale” dönüş zor olacak ve ilişkilerde buna
göre şekillenecektir.
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