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KORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİSİ SONRASI DÜNYA’DA EKONOMİK DURUM-2 
 
Yaklaşık 4,5 milyar yaşında olan dünyada insan nüfusu bugüne kadar birçok önemli pandemi (salgın 
hastalık) ile karşı karşıya kalmıştır. Bunların en yaygın olarak bilineni ortaçağ Avrupası’nda tarihi kırılmalara 
neden olan Kara Veba, geçen asırda 50 milyon insanı etkileyen İspanyol gribi, 2009 yılında görülen H1N1, 
2014 yılında görülen çocuk felci ve Ebola, 2016’da görülen Zika ve son olarak da 30 Ocak 2020 tarihinde 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO/DSÖ) tarafından kayıtlara geçen COVID-19’dur.2 Çin’in Wuhan şehrinden tüm 
dünyaya yayılan COVID-19 bir yıldır insan hayatını baştan sona büyük oranda etkilemiştir. Dünya ekonomileri 
küçülme seyrine girerken tüm finansal piyasalar tarihi değer kayıpları yaşamıştır. Buna ek olarak 
pandemi’nin başında imalat, hizmet, turizm ve birçok sektörde faaliyetler neredeyse durma noktasına 
gelmiştir. Tüm dünyada hükümetler yardım fonları ile piyasalarda yaşanan ekonomik küçülmenin etkisini 
azaltmaya çalışmaktadır. COVID-19 pandemisinin neden olduğu panik havası adeta dünya ülkelerinin 
ekonomilerinde kırılma yaratmıştır. Bu durum aşağıda yer alan grafikler ve veriler üzerinden daha açık 
gözlemlenebilmektedir.  
 

1  9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi 
2 Duran,M. S. ve Acar, M. (2020). Bir Virüsün Dünyaya Ettikleri: COVID-19 Pandemisinin Makroekonomik Etkileri, International Journal of 
Social and Economic Sciences, s.55. 
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Grafik-1 : Ekonomik Büyüme (GSYİH) 
 

 

Kaynak : Uluslararası Para Fonu (IMF) 
 
Grafik-1 IMF tarafından yayınlanan 13 Ekim 2020 tarihli “Dünya Ekonomik Görünümü” isimli rapordan alınan 
veriler yardımıyla oluşturulmuştur.3 Grafik-1 dünya ekonomilerinin 2018-2020 dönemi GSYİH büyüme 
oranlarını göstermektedir.4 GSYİH bize bir bölgenin veya ülkenin ekonomik büyüklüğünü gösterirken, o 
zaman dilimindeki yaşanan sosyal olaylar hakkında da bazı mesajlar verebilmektedir.  
 
Grafik–1’e dikkatlice bakacak olursak genel olarak dünya ekonomisi ve bölge ekonomileri 2020 yılında 2018 
yılına göre daha az üretim gerçekleştirmişlerdir. Diğer bir ifadeyle 2020 yılında dünya ekonomileri 
küçülmüştür. Fakat özellikle Sahra altı Afrika ülkeleri ve Ortadoğu ülke ekonomileri diğerlerine oranla daha 
az etkilenmiş gözükmektedir.  
 
Türkiye ekonomisi ise toplam çıktıda 2018 yılına oranla ABD doları cinsinden %16,68 oranında küçülmüştür. 
Grafikteki ülkelere ve bölgelere nazaran Türk ekonomisi bu görünümüyle COVID-19 pandemisi’nden en çok 
etkilenen ülke konumundadır.  
 

3 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October 
4 Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla, belirli bir zaman aralığında bir bölgede üretilen tüm nihai ürünlerin, piyasa değerindeki ekonomik 
ölçüsüdür. 
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Grafik 2 : Üretim PMI 
 

 

Kaynak : Markıt, JMMA, China Logistic Information Center 
 
Grafik-2 büyük ekonomilerdeki imalat sektörü satın alma yani piyasa talebini gösteren endeksin aylara göre 
dağılımını göstermektedir. PMI endeksi, şirketlerin satın alma yöneticilerinin, mal ve hizmet satın alma 
eğilimlerini inceleyen bir göstergedir. Bu gösterge temel olarak büyüme öngörülerini açıklamaya yönelik 
anket niteliği taşımaktadır. Ülkelerin büyüme tahminlerini en iyi şekilde açıklayabilen endekslerden birisi 
konumundadır. PMI endeksine göre değerler 50’nin altına düştüğünde üretim daralmasını ifade etmektedir. 
Grafik-2’de salgının tüm dünyada özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde Nisan ayı itibariyle etkisini 
hissettirmesinden dolayı Nisan 2020 tarih olarak baz alınmıştır. Buna göre Üretim PMI Nisan-Mayıs arasında 
düşüş gösterirken, normalleşme adımlarının atıldığı Haziran ayından itibaren yükseliş göstermiştir. Üretim 
PMI Nisan–Mayıs arasında sırasıyla ABD‘de 48.5 ve 36.1, Çin’ de 50.8 ve 50.6, Euro bölgesinde 44.5 ve 33.4, 
Japonya’da 43.7 ve 41.9 olarak ölçülmüştür. Diğer bir ifadeyle Nisan–Mayıs arasında dünya ekonomilerinde 
imalat sektörü büyük oranda küçülmüştür. Bunun en büyük sebebi sokağa çıkma yasakları ve karantina 
süreçleri olmuştur. Haziran ayından itibaren ise genel olarak imalat sektöründeki PMI yükseliş trendine 
girmiş Japonya dışında tüm bölgelerde 50’nin üstünde gerçekleşmiştir. Sonuç olarak tüm dünyada imalat 
sektörü salgının başında yaşanılan şok nedeniyle taleplerini azaltmış ve üretimde kesintiye gitmiştir. Fakat 
normalleşme sürecinden itibaren artan talep ile birlikte imalat sektörü yeniden kendini hızlı bir şekilde 
toparlamıştır. 
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Grafik 3 : Hizmet Sektörü PMI 
 

 

Kaynak : Markıt 
 
Grafik-3 hizmet sektöründeki satın alma yöneticileri endeksinin Nisan-Ekim arası seyrini göstermektedir. 
Buna göre salgının etkisini tam manasıyla gösterdiği Nisan ve Mayıs aylarında hizmet sektörü PMI tüm 
bölgelerde 50’nin altında gerçekleşmiştir. Salgının en yoğun yaşandığı yerlerden birisi olan EURO bölgesinde 
hizmet sektörü adeta durma noktasına gelmiştir. Nisan ayında 26.4 olarak gerçekleşirken, Mayıs ayında 
yarıdan fazla değer kaybıyla 12 olarak gerçekleşmiştir. Çin dışında tüm bölgeler Nisan ve Mayıs aylarında 
40’ın altına düşmüşlerdir. Bunun temel sebebi salgının ilk başladığı bölge Çin olmasından dolayı salgın 
Çin’de diğer bölgelerden daha önce “peak” gerçekleştirmiş ve Çin ekonomisi Nisan ayı itibariyle normale 
dönmeye başlamıştır. O yüzden Nisan ve Mayıs aylarında Çin’de pozitif yönlü PMI hareketi gerçekleşmiştir. 
Genel olarak tüm dünyada salgın hizmet sektörünü diğer sektörlere göre daha fazla etkilemiş 
gözükmektedir. Bu durum kafe, restoran gibi işletmelerin kapanması, havayolu ulaşımlarına getirilen 
yasaklar ve işten çıkarmalar dolayısıyla azalan gelir ile birlikte toplam talepteki azalmadan 
kaynaklanmaktadır.  
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Grafik 4 : Petrol Fiyatları 
 

 

 
Kaynak : Hürriyet Bigpara 
 
Grafik–4 petrol fiyatlarının vadeli işlemler piyasasındaki 2019 Ocak-2020 Ekim ayları arasındaki seyrini 
göstermektedir. 2019 Aralık ayında Çin’de salgının başlamasından dolayı dünyanın en büyük petrol 
ithalatçısı olan Çin ekonomisindeki faaliyet durması petrole olan talebi azaltmıştır. Ve bununla beraber 
petrol fiyatları sürekli eksi yönde hareket gerçekleştirmiştir. 
 
Buna ek olarak Rusya ve Suudi Arabistan arasında 5 Mart tarihinde gerçekleşen restleşmeyle birlikte petrol 
Nisan ayının ortalarına kadar değer kaybetmeye devam etmiştir. OPEC+ ülkelerinin petrol fiyatlarında 
anlaşmasıyla 20 Nisan tarihinden itibaren petrol fiyatlarında pozitif yönlü bir hareket değişimi yaşanmaya 
başlamıştır.5 Fakat hala petrol fiyatları 2019 yılındaki seviyesine ulaşamamıştır. COVID-19 pandemisi’nin 
yaşattığı kaos ortamı 10 ay içerisinde petrol fiyatlarının 1/3 oranında düşmesine sebep olmuştur. Şuan 
petrol fiyatlarında toparlanma yaşanmasına rağmen hala fiyatlar istenilen seviyelere ulaşamamıştır. 
 

 
 
 
 
 
 

5 Goydeniz S. OPEC, Koronavirüs Pandemisi ve (-) Eksi Petrol İlişkisi, Uluslar arası Gözlem ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Mayıs 
2020 Raporu s.16-19 
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Grafik 5 : Borsa Endeksi 6-7 
 

 

 
 

 

 
Grafik-5 sırasıyla S&P 500 endeksindeki en büyük fon ve altın fiyatlarının son 1 yıllık aynı dönemdeki seyrini 
göstermektedir. COVID-19 pandemisi’nin yarattığı panik havasından dolayı yatırımcılar borsada hisselerini 
satıp yönünü altın almaya çevirdiler. Bunun sonucunda Mart-Mayıs ayları arasında S&P 500 endeksi tam 
manasıyla çakılırken, gram altın fiyatlarında %50’nin üstünde ciddi bir artış meydana gelmiştir. Mayıs ayı 
itibariyle borsada gerçekleşen pozitif yönlü hareketler sonucu S&P 500 endeksi 5 ay içerisinde Şubat 
ayındaki en yüksek seviyesini bile aşmış gözükmektedir. Fakat grafik-5’e dikkatlice bakılacak olursa yaşanan 
yükseliş süreçlerini ani inişler takip etmiş ve yükselişler doğrusal bir trend göstermemektedir. Bu durum 
borsaların hala tam manasıyla normal seyrine gelmediğini göstermektedir. Diğer bir ifadeyle 
ekonomilerdeki güven problemi hala devam etmektedir.  
 

6 Grafik S&P 500 endeksini takip eden fonun son 1 yıllık seyrini ifade etmektedir. 
7 Grafik altın fiyatlarındaki değişimin son 1 yıllık seyrini ifade etmektedir. 
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Bunu anlayabilmek için altın fiyatlarındaki harekete bakmak gerekir. Mayıs ayından itibaren bakarsak borsa 
yükseliş gösterirken aynı anda altın fiyatları yükselişe devam etmiş ve gelinen süreçte yılbaşından bu yana 
neredeyse %100 değer kazanmıştır. Bu açıdan bakılacak olursa S&P 500 endeksindeki yükselme daha çok 
birtakım devlet yardımlarını ve hayali yatırımcıları göstermektedir. Çünkü piyasalar bir tahterevalli gibidir. 
Bir taraf değer kazanırken diğer taraf her zaman değer kaybetmek zorundadır (Ceteris Paribus). İnsanlar kriz 
dönemlerinde değerli madenlere olan taleplerini artırmaktadır. Çünkü kriz dönemlerinde hiçbir devlet ve 
organizasyon değerli madenlerden daha güvenli değildir. Altın fiyatlarındaki artış bu açıdan normal bir 
durumdur. Fakat salgının merkez üssü bugün Amerika Birleşik Devletleri olmasına rağmen  aynı anda 
borsadaki yükselişlerin bu denli gerçekleşmesi kafaları karıştırmaktadır. 
 
Grafik 6 : FED Faizi  

 

Kaynak : Investing.com 
 
Grafik–6 Federal Reserve Bank’ın son 5 yıllık faiz kararlarındaki seyrini göstermektedir. Bugün dünya’da 
merkez bankaları bankaların babası konumundadır. FED ise tüm merkez bankalarının babasıdır. Çünkü 
dünyadaki rezerv para olan Amerikan Dolarını basma yetkisini bugün FED elinde bulundurmaktadır. Bundan 
dolayı Fed’in faiz kararları tüm dünyadaki finansal piyasaları etkilemektedir. Tüm kriz dönemlerinde faizler 
her zaman düşüş eğilimindedir. Çünkü bugünkü piyasaların oluşmasında ve maliye, para politikalarının 
belirlenmesindeki genel geçer Keynesyen teori kriz dönemlerinde bir takım devlet yardımları ve genişletici 
para politikalarını önermektedir. FED pandemi’nin tüm dünyada etkisini gösterdiği tarihten itibaren faizleri 
sürekli düşürmüştür. Bugün gelinen süreçte faizler neredeyse sıfır seviyesine ulaşmıştır. Son beş yıllık 
periyotta faiz oranları bugün en düşük seviyeye gelmiştir. Faizlerin bu denli düşmesi ve bu sürecin devam 
etmesi bugün yaşanan sürecin bir kriz olduğunu ispatlamaktadır. Finansal piyasaların tamamı bugün ucuza 
borçlanarak yaşamlarını sürdürmek zorunda gözükmektedir. Yaşanan süreçte faizler 1929 krizindeki 
seviyelere ulaşmıştır. Bugün ülkelerin tamamı genişletici para politikasına devam etmektedirler. Bunun 
sonucu olarak da enflasyon tüm dünyada artış göstermektedir. 
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Grafik 7 : Karşılaştırmalı Hükümet Borçlanmaları ve Genel Mali Denge 
 

 

Kaynak : Uluslaarası Para Fonu (IMF) 
 
Grafik-7 IMF “Dünya Ekonomik görünümü Ekim 2020” isimli rapordan elde edilmiştir.8 Grafik 2008 finans krizi 
ve COVID-19 krizinin piyasalardaki etkisini karşılaştırmaya çalışmaktadır. Bu açıdan bakıldığında 2008 
krizinde dünya ekonomilerindeki genel hükümet borçları GSYİH oranla %10.5 seviyelerindeyken, COVID-19 
krizinin yarattığı etkiyle hükümetlerin borçları GSYİH oranla %18.7 ile neredeyse 2008 krizinden iki kat daha 
artmış gözükmektedir. Diğer yandan grafiğin sağ tarafında bulunan bölüme bakıldığında dünya ekonomileri 
2008 krizinde genel mali dengede %4.9 oranında açık verirken, COVID-19 pandemisi’nin etkisiyle şuan dünya 
ekonomilerinde genel mali denge %10 oranında açık vermiş gözükmektedir. Bu açıdan bakıldığında COVID-19 
krizi dünya ekonomilerinde 2008 küresel finans krizinden daha büyük etki bırakacağa benzemektedir. 
 
SONUÇ 
COVID-19 pandemisi’nin başladığı ilk günlerde yaşanan panik havasıyla dünya ekonomileri büyük tahribat 
almıştır. Fakat normalleşme sürecinin başından itibaren ekonomiler hızlı bir toparlanma sürecine girmiş 
gözükmektedir. Buna rağmen genel hükümet borçları ve GSYİH üzerinden bakılacak olursa gelinen süreçte 
dünya ekonomileri küçülme seyrine girmiştir. Dünyada gerçekleşen üretim diğer yıllara göre azalış 
gösterirken finansal piyasalar tarihi bir değer kaybına uğramıştır. Birçok yönden bakıldığında dünya 
ekonomilerinin geleceğini etkileyecek tarihi bir süreç yaşanmaktadır. Dünyada yaşanan salgın, savaş, darbe 
gibi olaylar her zaman diliminde insan yaşamındaki ve yönetim tarzlarındaki değişimi sağlamıştır. Kavimler 
göçü,  Coğrafi Keşifler, I. ve II. Dünya savaşları, Fransız devrimi,  Sanayi Devrimi, Ortaçağ Vebası bunlara örnek  
 

8 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October 
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olarak verilebilir. Bu yaşanan krizlerin tamamı dünyada yeni bir düzen meydana getirmiştir. Örnek vermek 
gerekirse Fransız devrimi ulus devletleri meydana getirmiş ve dünya savaşlarına sebep olmuştur. Dünya 
Fransız devriminin meydana getirdiği sürekli kaosa Birleşmiş Milletler Örgütünün kurulmasıyla küresel 
bazda son verebilmiştir. Yeni yaşadığımız COVID-19 krizi ise tam da diğerleriyle aynı özelliklere sahip bir 
şekilde kısa sürede tüm dünyaya yayılım göstermiştir. Öyle bir kriz ki gelişmiş ülkelerin başkentleri ve 
metropollerinde gözlenirken, amazondaki kabilelerde de gözlenmiştir.9 Bu açıdan diğer krizlere nazaran 
daha büyük bir dönüşüme sebep olacağı kaçınılmaz gözükmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Davutoğlu A. , Sistemik Deprem ve Dünya Düzeni , s.17 
 


