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Giriş
Dünya sağlık örgütünün tanımına göre pandemi ; bir 
hastalığın ya da enfeksiyon etkeninin ülkeler , 
kıtalararasında yayılım gösterme durumudur (T.C. 
Sağlık Bakanlığı). İnsanoğlu geçmişten günümüze 
birçok salgın hastalıkla mücadele etmiştir. Bu salgın 
hastalıklar, bulunduğu dönemlerde ekonomik, sosyal 
ve siyasal anlamda radikal değişikliklere sebebiyet 
vermiştir. Örnek olarak 14. yy’da ortaya çıkan Kara 
Veba (Black Death) 17. yy’da Avrupa da neden 
olduğu ölümlerle birlikte tarımsal üretime ket vurmuş 
ve feodalizmi sarsmıştır (Nikiforuk, 2018). İlk defa 
2019 aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya 
çıkan Koronavirüs (Covid-19) aylar içinde dünyanın 
her yerine yayılmıştır. Tüm dünyada sağlık sistemi 
krizi ve ekonomik problemler baş göstermeye 
başlamıştır.
 
1. Dünyada ve Türkiye’de Covid-19 Pandemi 
Sürecinin Ekonomik Etkileri

1.1 Büyüme
Koronavirüs salgını hem arzı hem talebi etkileyen 
benzersiz bir krizdir , bu sebepten dolayı diğer global 
finansal krizlerle kıyası yapılması sağlıklı 
olmayacaktır (Çapanoğlu, 2020). İş yerlerinin 
kapanması ve sosyal mesafe kuralı arzı olumsuz 
etkiler. Diğer taraftan işten çıkarmalar , gelir kaybı ve 
gittikçe kötüleşen ekonomik beklentiler, gelecekteki 
belirsizlik, hane halkı tüketimi ve yatırımları azaltır. 
Bu durum makroekonomik göstergelere de 
yansımıştır. IMF verilerine göre 2020 yılında 
dünyanın %3.5 daraldığı tahmin edildi (Aslan, 2020). 
Her ne kadar dünyada daralma yaşansa da Çin diğer 
ülkelerin aksine pozitif eğilimini korumaktadır.

Tablo: Seçilmiş ülkelerin büyüme verileri
Kaynak: IMF 

Yukarıdaki grafikte turuncu renkli göstergeyle 
gösterilen küresel büyüme oranı en son 2008 krizi 
civarlarında bu kadar büyük bir düşüş yaşamıştır.

1.2 İşsizlik
Salgının üretimi ve tüketimi azaltması , tedarik 
zincirinde meydana gelen bozulmalar ve bununla 
birlikte ekonomideki daralma işverenleri ve işçileri 
olumsuz etkilemiştir (Cinel, 2020). 2020 yılında 
küresel işsizlik oranı ILO’dan alınan verilere göre 
%5,3’den %6,4’e yükselmiştir. TÜİK verilerine göre 
Türkiye’de ise işsizlik oranı %13,7’den %13,2’e 
gerilemiştir.

Şekil 1 ILO yıllık işsizlik oranları 2006-2020

Şekil 1’deki grafikte görüldüğü gibi 2008 kriz döneminden daha 
büyük işsizlik yüzdesi var.

1.4   Sektörler
Dünya çapında salgının yayılmasını yavaşlatmak için 
alınan önlemler dahilinde sokağa çıkmanın 
yasaklanması .karantina ve izolasyon tedbirleri , 
ticaret  ve üretimin durma noktasına gelmesine hatta 
bazı sektörlerin faaliyetleri bırakmasına sebebiyet 
vermiştir. Dünyadaki imalatın 3’te 1 ini karşılayan ve 
çeşitli önemli sektörlerde gerekli ara mal üretiminin 
neredeyse %20’sini karşılayan Çin de üretimde 
oluşacak bir aksaklık tüm dünyayı etkiler konumdadır 
(Özcan, 2020). Salgının en fazla etkilediği sektör 
havacılık sektörü oldu. Hava yolu taşımacılığı 
,Avrupa da 2020 senesinde 56 milyar euro kayıp 
yaşadı (BBC). Havacılık sektörüyle birlikte tabi ki en 
çok etkilenen bir diğer sektör ise turizm sektörü oldu. 
Özellikle Türkiye için önemli bir gelir kapısı olan 
turizm pandemi sebebiyle çıkan seyahat yasaklarıyla 
birlikte önemli ölçüde daraldı. Kültür ve Turizm 
Bakanlığından alınan verilere göre 2020 ocak-nisan 
arası gelen turist sayısı 2019 aynı dönemde gelen 
turist sayısından %51,20 daha azdır (Soylu,2020). 
Bununla birlikte gıda sektörü genişleme göstermiştir 
(Yılmaz,2020). 
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Coronavirüs salgını, ülkelerin sağlık sistemini 
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vermiştir. Hem arz hem talepte yaşanan yetersizlik ve 
imalat öncüsü Çin’in üretimi aksatması tüm dünyanın 
dengesini bozmuş ve bizim bu salgını aynı zamanda 
bir ekonomik kriz olarak da değerlendirmemize sebep 
olmuştur. Şirketlerin iflas etmeye yüz tutmuş olması 
ve işsizlik tehdidi oluşması nedeniyle merkez 
bankaları genişletici politikalar uygulamaktadır. 
Likidite sağlamak amacıyla altın ve dövizden 
bağımsız para üretmeye başlamışlardır. Gelişmiş  
ülkelerin genişletici para politikaları , sahip oldukları 
stabil ekonomi ve düşük enflasyon oranları , kriz 
anında daha rahat aksiyon almalarına ve bu süreci 
daha az sancılı geçirmelerine olanak sağlar  Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkelerin ise likiditeyi devlet 
harcama ve yatırımlarını kısarak sağlaması uzun 
vadede daha yararlı olacaktır.
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