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COVİD -19 KORONA VİRÜS SALGINININ GENEL EKONOMİYE ETKİSİ
Korona virüs salgınının Türkiye ve dünya ekonomileri üzerindeki etkileri artmakta ve gün geçtikçe
hissedilmektedir. 28 Mayıs 2020 itibarı ile 200 ülkede 5,9 milyona yakın tanısı konmuş vaka, 362
bine yakın ölüm, evlere kapanmış milyarlarca insan ve dolayısıyla büyük bir ekonomik kriz beklentisi
oluşmuştur. (worldomoter 2020)
Salgından dolayı üretim faaliyetleri küresel anlamda, büyük oranda yavaşlama göstermiş, çok fazla
sayıda sektör ciddi düzeyde zarar görmüştür. Küresel anlamda olduğu gibi Türkiye ekonomisi de
salgından oldukça etkilenmektedir. Bundan sonraki süreçte alınacak tedbirlerinin ve gerekli analizler
sonucunda hayata geçirilmesi zararın minimize edilmesi yönünden büyük önem arz etmektedir.

COVİD- 19 KORONA VİRÜS SALGINININ KREDİ KARTI HARCAMALARINA ETKİSİ
Tablo 1: 2019/20 Yılı İlk Çeyrek Döneminde Kredi Kartı Harcamaları
Dönem

2019 Yılı İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş

Nakit Çekme

Toplam

2020 Yılı İşlem Tutarı (Milyon TL)
Alışveriş

Nakit Çekme

2019/20 Değişim(%)

Toplam
Alışveriş

Nakit Çekme

Toplam

OCAK

62.298,49

7.128,74

69.427,23

76.234,74

8.115,04

84.349,77

22,37

13,84

21,49

ŞUBAT

57.540,64

6.639,18

64.179,82

72.043,16

8.045,08

80.088,24

25,20

21,18

24,79

MART

68.275,99

7.233,39

75.509,39

72.360,09

8.119,48

80.479,57

5,98

12,25

6,58

188.115,12

21.001,31

209.116,43

220.637,98

24.279,60

244.917,58

1.
DÖNEM

2019 Yılı İşlem Adedi
Dönem

2020 Yılı İşlem Adedi
Nakit
Çekme

Alışveriş

Nakit Çekme

Toplam

Alışveriş

OCAK

335.259.162

8.707.816

343.966.978

382.224.782

9.210.011

ŞUBAT

309.699.498

8.217.176

317.916.674

360.367.762

MART

356.279.823

9.162.167

365.441.990

1.
DÖNEM

17,29

1.001.238.483
26.087.159
1.027.325.642
Kaynak: Bankalararası Kart Merkez Verileri

Toplam

15,61
2019/20 Değişim(%)

17,12

Alışveriş

Nakit Çekme

Toplam

391.434.793

14,01

5,77

13,80

8.902.405

369.270.167

16,36

8,34

16,15

360.902.474

8.664.456

369.566.930

1,30

-5,43

1,13

1.103.495.018

26.776.872

1.130.271.890

10,21

2,64

10,02

Tüketim eğilimlerini arz ve talep ekseninde çeşitli veriler üzerinden takip etmek mümkün ancak
içerisinde bulunduğumuz süreçte, verileri mümkün oldukça anlık takip edebilmek önem arz
etmektedir. Bu kapsamda TCMB Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tutarları haftalık verisi tüketici
harcamalarının takibine olanak sağlamaktadır. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Kart Monitör
araştırması 2017 verilerine göre 10 kişiden 7’si ödemelerinde kredi kartını tercih etmekte ve Covid-19
Korona virüs salgını nedeniyle birçok kişinin ödemelerinde özellikle kredi kartını tercih ettiği
bilinmektedir. (TEPAV, 2020)
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13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığıyla kurulan Bankalar Arası Kart Merkezi‘nin yerli kredi
kartlarının yurtiçi ve yurtdışı harcamaları ile oluşturduğu Tablo 1’e göre 2020 yılı Ocak ayı verileri baz
alındığında ve alışveriş ve nakit çekme bedeller toplam olarak incelendiğinde geçtiğimiz yılın aynı
ayına göre %21 oranında artış yaşanmıştır. Şubat ayı bazında ise 2019 yılına göre %24,7 oranında
artış yaşanırken Mart ayında söz konusu oran %6,5 oranına düşmüştür. İşlem adeti başına
ortalamalar incelendiğinde ise Ocak-Mart döneminde 2019 yılında 203 milyon TL harcama
gerçekleştirilmişken 2020 yılında söz konusu değer 216 milyon TL’ ye yükselmiştir
Tablo 2: Banka kartı ve kredi kartı ile yapılan harcamaların haftalık değeri (milyon TL) ve bir önceki haftaya
göre değişimi, 6 Mart – 27 Mart 2020

Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi Verileri

Tablo 2 verileri incelediğinde, 27 Mart haftasında banka kartı ve kredi kartı kullanılarak 13,5 milyar TL
tutarında harcama yapıldığı görülmektedir. Bir önceki haftaya kıyasla harcama tutarı 6 milyar TL (%
31) azaldığı görülmektedir. Bir önceki yılın aynı ayına göre karşılaştırıldığında Mart 2020’de yapılan
harcamaların tutarının % 14, işlem adedinin ise % 17 olduğu görülmektedir. İlk Covid-19 Virüsü
vakasının görüldüğü 13 Mart haftasında panik tüketim nedeniyle harcamalar (sağlık/sağlık
ürünleri/kozmetik, elektrik-elektronik eşya, bilgisayar ve internet üzerinden yapılan alışverişler)
artmış, 20 Mart haftasında zorunlu tüketim harcamalarına (market ve alışveriş merkezleri ve çeşitli
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gıda alışverişleri) yönelim görülmüştür. 27 Mart haftasında ise bir önceki haftaya göre tüm harcama
kalemlerinde azalış görülmektedir. (TEPAV, 2020) (Tablo 2)
20 Mart haftasında artışın görüldüğü market ve alışveriş merkezleri ve çeşitli gıda harcamaları, 27
Mart haftasında sırasıyla % 24 ve %23 azalmıştır. Bu harcama kalemlerine ek olarak internet
üzerinden yapılan alışverişlerin 27 Mart haftasında bir önceki haftaya göre % 15 oranında azalışı
tüketici talebindeki düşüşü destekler niteliktedir. (TEPAV, 2020) (Tablo 2)
Online eğitime geçiş ile 13 Mart haftasında bir önceki haftaya göre artış gösteren elektrikelektronik
eşya, bilgisayar harcamaları, 20 Mart haftasında % 4 azalmıştır; 27 Mart haftasında ise bir önceki
haftaya kıyasla % 15 azalmıştır. Yine online eğitime geçişin etkisiyle 20 Mart haftasında bir önceki
haftaya kıyasla yüzde 32 azalan eğitim/kırtasiye/ofis malzemeleri harcamaları 27 Mart haftasında da
yüzde 30 azalmıştır. Bu süreçte telekomünikasyon harcamalarının son 3 haftada düşüşünü
sürdürmesi dikkat çekti. Turizm ve eğlenceye yönelik harcamalar; havayolları, seyahat
acenteleri/taşımacılık, kumarhane /içkili yerler ve konaklama harcamaları düşüşünü sürdürdü. Bir
önceki haftaya kıyasla 27 Mart haftasında kumarhane /içkili yerlerde yapılan harcamalar % 86,
havayolları harcaması %70, konaklama harcaması % 60 ve seyahat acenteleri/taşımacılık harcaması %
45 azalmıştır. (TEPAV, 2020) (Tablo 2)
TÜİK verilerine göre, GSYH değerinin 2019 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %15 artarak 1 trilyon
24 milyar 226 milyon TL değerinde gerçekleştiği göz önüne alındığında, gayrisafi yurt içi hasıladan
(GSYH) kayıpların %5

olacağını varsaydığımızda 2020 yılı 2. çeyreğinde

yaklaşık 60 milyar TL

değerinde bir kayıp olması söz konusu olabilecektir. Büyüme verileri göz önüne alındığında ise IMF
raporuna göre 2019 yılında GSYH’si %0,9 artış gösteren Türkiye için 2020 ekonomik büyüme tahmini
Ekim 2019’da %3 artacağı yönünde olmasına rağmen, Nisan 2020 raporunda ise 2020 beklentisi
GSYH’nin %5 azalacağı yönünde ifade edilmiştir.
Tablo 3’te kurumların güncellenen büyüme tahminleri salgının Mayıs ayı sonlarına doğru azalacağı ya
da kontrol altına alınacağı yönünde bir süreç yaşanmasına ilişkin ortaya çıkan rakamlardır. IMF’nin
salgın sonrası büyüme beklentisi en büyük daralmayı öngörmektedir.

(DELOITTE, 2020)
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Tablo 3: Covid-19 salgını sonrasında Türkiye için değişen büyüme tahminleri, (%)

Kaynak :Deloitte 2020 Raporu: IMF verileri

Salgının üretim üzerindeki etkisini

hesaplayabileceğimiz

parametre olarak, Türkiye’de elektrik

tüketimi ve milli gelir arasındaki ilişkinin gücü baz alınabilir. Üretimin önemli bir girdisi olan elektrik
tüketimi, anlık veri akışı ile büyüme eğilimi hakkında hızlı ipuçları sunabileceği düşünülmektedir.
Elektrik tüketimi ve ekonomik aktivite arasındaki doğrusal ilişki son yıllarda etkin teknoloji kullanımı
gibi nedenlerle gelişmiş ülkelerde bozulsa da, Türkiye ekonomisi için elektriğe olan talep ekonomik
faaliyet için hala önemli bir göstergedir. Tablo 4’deki doğrusal eğim göz önüne alındığında da
Türkiye’de elektrik tüketimi ile GSYH arasındaki korelasyon %99’un üstünde olduğu görülmektedir.
(DELOITTE, 2020)

GSYİH ile elektrik tüketimi arasındaki ilişkinin görece doğrusal eğilimden uzaklaştığı 2008-2012 yılları,
küresel finansal krizin etkilerinin Türkiye ekonomisine yansıdığı dönemdir. Ekonominin görece daha
durağan olduğu yıllarda elektrik talebinde bir verimlilik kaybının olması veya tüketilen elektriğin
gerekli üretime dönüşmemesi gözlemlenebilir. Dolayısıyla ekonomik durağanlık ve daralma
süreçlerinde sadece elektrik tüketimi üzerinden yapılacak bir ekonomik büyüme tahmininin verimlilik
kaybını hesaba katmadığı takdirde gerçekleşen büyümeye göre iyimser bir rakam sunması
beklenebilir. Ayrıca istihdamdaki değişmeler ekonomik yavaşlamanın boyutu için en güçlü ipuçlarını
verecektir. Ancak, emek piyasasındaki dengenin nerede oluşacağı henüz kesinleşmiş değildir ve
tahmin yapmak için yeterli istihdam verisi bulunmamaktadır. Bu durumda günlük elektrik ya da petrol
tüketimi kısa dönem ekonomik faaliyetlerin seyrini anlamak için kullanılabilir. (AYBU:Ulisa Raporu,2020)
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Tablo 4: Elektrik talebi ve GSYİH arasındaki ilişki, 1999 - 2019

Kaynak: Elektrik tüketimi EPDK ve TEİAŞ’tan alınmıştır. GSYİH, TÜİK’in üretim yoluyla hazırlanmış zincirleme hacim endeksi
(2009=100) verisidir. Deloitte 2020 Raporu*

Salgın ile Türkiye’de elektrik talebinde ciddi düşüşler olmuştur. Alınan tedbirlerin sıkılaştırılması ile arz
ve talep üzerinde oluşan baskılar sonucunda elektrik talebi özellikle Nisan ayında ciddi seviyede
azalmıştır. Özellikle Nisan ayında sıkılaştırılan tedbirler ile elektrik talebinde bir önceki yılın aynı
dönemine kıyasla % 19,5’lik bir azalış olmuştur. ( DELOITTE, 2020),(Tablo 4)
Tablo 5: 2 Mart - 24 Nisan 2020 Tarihleri Arasında Haftaiçi Günlerde Elektrik Talebi, GWh

Kaynak EPİAŞ Deloitte 2020: Açıklama: Ocak, Şubat ve Mart aylarında lisanssız üretim dahildir. 2020 Nisan ayı için lisanssız üretim verisi
henüz yayınlanmadığından dolayı Nisan ayında her iki yılda da lisanssız üretim dahil edilmemiştir. *2020 Şubat ayında 29 gün olduğu için
2019 yılı ile kıyaslarken günlük ortalama kullanılmıştır.

Azalan vergi gelirleri, bütçe açığını ve kamu kesimi borçlanma gereğini artırıcı etki yapacaktır. Bu
çalışmanın boyutlarını aşmakla birlikte elektrik ve petrol tüketiminin GSYİH ve diğer ekonomik
büyüklükler üzerindeki etkilerini inceleyecek daha ileri analizler, Türkiye ekonomisinde Korona virüs
nedeniyle ortaya çıkan yavaşlama ve faaliyet kaybının büyüklüğü konusunda daha iyi fikir verecektir.
Tablo 5, Türkiye’de ekonomik yavaşlamadan kaynaklanabilecek tahmini net makroekonomik kayıpları
göstermektedir. (AYBU:Ulisa Raporu,2020),(Tablo 5)
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Tablo 5’e göre, günlük %1’lik bir ekonomik yavaşlamanın 1 günlük maliyeti yaklaşık 106 milyon TL, 10
günlük maliyeti 1.058 milyon TL, 20 günlük maliyeti 2.116 milyon TL, 30 günlük maliyeti ise tahmini
3.175 milyon TL’dir. Yapılması gereken, salgınla ilave 1 günlük mücadelenin tahmini toplam ekonomik
maliyeti ile, salgını 1 gün kısaltmanın faydasını karşılaştırmaktır. (AYBU:Ulisa Raporu,2020),(Tablo 5)
Örneğin, ekonominin %20 yavaşladığını varsayarsak bunun yol açacağı 30 günlük beklenen tahmini
GSYH kaybı 63,5 milyar TL’dir. Bu tahmini rakam bize kısa sürede Korona virüs’ü tamamen kontrol
altına almamız için ne kadar maliyeti göze alabileceğimizi gösterecek bir rehber olacaktır.(Tablo 6)
Tablo 6:Covid-19 virüs salgını kaynaklı tahmini GSYH kaybı (milyon TL, $)

Kaynak: AYBU Ulisa Raporu; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden oluşturulmuştur. 2019 birinci çeyrek verileri kullanılarak tahmin
edilmiştir ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) %3,3’lük beklenen büyüme oranı kullanılmıştır. Zaman ve mevsim
etkilerinden arındırılmıştır. Rakamlar yuvarlanmıştır.

Korona virüs ve sektörel etkiler ekonomideki toplam üretim başlıca hizmetler, sanayi, inşaat ve tarım
sektörlerinde gerçekleşmektedir. Korona virüs kaynaklı ekonomik yavaşlama, bütün sektörleri aynı
şekilde etkilememektedir.
Bazı sektörler ciddi şekilde yavaşlayıp kayba uğrarken bazı sektörlerde artış gözlenebilecektir.
Örneğin, hava yolu ulaşımı, kara ulaşımı, eğlence ve otelcilik gibi turizme dayalı birçok sektör ciddi
hasar görürken, temizlik ve hijyen maddeleri, maske yapımı, online alışveriş, uzaktan eğitim sistemleri
gibi sektörlerde artış gözlenecektir.
Bu değişmeler, ithalat ve ihracata da benzer şekilde yansıyacaktır. Toplamda ekonomik faaliyetlerde
ciddi bir yavaşlama söz konusu olduğu için genel olarak net bir makroekonomik kayıp yaşanacaktır.
(AYBU:Ulisa Raporu,2020)
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Tablo 7: Sektörler ve Korona virüs

Not: Vergi ve sübvansiyonlar yer almadığı için GSYH pay toplamı 100% değildir ve büyüme katkı puanı toplamı büyüme
oranını vermez. *Maske, eldiven gibi önlemlerle sektörün tekrar faaliyete geçebilme süreci değerlendirilmiştir.
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden oluşturulmuştur.

Korona virüs salgını, ekonominin her sektörünü aynı şekilde etkilemeyecektir. Bazı sektörler ciddi
şekilde hasar görürken, bazı sektörler hafif hasar görecektir. Bazı sektörler de olumlu etkilenecektir.
Seyahat acenteleri, hava ulaşımı, kara ulaşımı, otelcilik, yiyecek, hediyelik eşya gibi hem iç hem de dış
turizmle alakalı birçok alt sektörün kısa sürede geri döndürülemeyecek şekilde hasar alması
beklenmektedir. Daha çok ülke içi dinamiklere dayalı hizmet, tarım, eğitim, perakendecilik vb. gibi
diğer sektörler kısmen ya da tamamen hasarları onarabilecekken, turizm için bu daha zor
olacaktır.(DELOITTE,2020)
Sağlık turizmini de bu kategoride düşünmek gerekmektedir. Korona virüsün ekonomi üzerindeki
olumsuz etkileri hangi sektörü ne kadar etkilediği ve o sektörün ekonomideki payına bağlı olacaktır.
Turizm, tarihi ve coğrafi konumu nedeniyle Türkiye için önemli bir sektördür ve Korona virüsten en
çok etkilenecek sektörlerden biri olması beklenmektedir.
Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği
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TÜİK’e göre Türkiye 2019 yılında yaklaşık 52 milyon turist ağırlamış ve bundan yaklaşık 35 milyar dolar
(GSYH’nin %4,7’si) gelir elde etmiştir. Bir çalışmaya göre Türkiye için turist sayısının turizm geliri
esnekliği 0.93 olarak bulunmuştur . Bu demektir ki, turist sayısında %10’luk bir azalma turizm
gelirlerinde %9,3’lük (yaklaşık 3,3 milyar dolar) bir azalmaya yol açabilecektir. Uygulanmaya
başlandığı üzere turizm sektörünü ayakta ve canlı tutacak vergi/kredi kolaylıkları ve borç ertelemeleri
gibi ekonomik tedbirler artırılmalıdır. Diğer taraftan, salgın kontrol altına alınır alınmaz global
düzeyde her zamankinden daha canlı bir reklam ve promosyon kampanyası kayıpların telafisine
yardımcı olacaktır.
Sonuç olarak Korona virüs kontrol mücadelesinde bütün ülkeler için olduğu gibi Türkiye için de en
önemli sorun veri ve bilgi eksikliği ile belirsizliktir. Bu sorunların giderilmesi için sistemli bir
ekonometrik analiz çerçevesinde ve disiplinler arası bir yaklaşımla hareket etmek yerinde olacaktır.
Kısa dönemli basit bir hesaplamayla, ekonominin %20 yavaşlayacağı varsayımı altında 30 günlük
tahmini GSYH kaybının yaklaşık 63,5 milyar TL olabileceği söylenebilir. Elektrik tüketimindeki azalma
da GSYH’de ciddi oranda azalmalara işaret etmektedir. Bu yüzden, salgının tamamen kontrol altına
alınabilmesi ve ekonomik kaybın minimize edilebilmesi için kısa zamanda ciddi miktarlarda kaynak
kullanımı rasyoneldir. Korona virüs kontrol mücadelesi, tıbbi tedbirler, halk sağlığı tedbirleri ve
ekonomik tedbirler şeklinde üçlü bir şekilde yürütülmelidir. Ekonomik kaybı minimize etmek için,
salgın kontrol tedbirleri ilki genel, hızlı ve çok sıkı tedbirler diğeri de riske dayalı kontrollü tedbirler
olmak üzere iki aşamada uygulanabilir. Türkiye, güçlü ekonomisi, güçlü idari yapısı, güçlü sağlık
sistemi, özverili sağlık personeli ve toplumsal desteği ile salgını tamamen kontrol altına alacak güce
sahiptir. (AYBU:Ulisa Raporu,2020)

COVİD- 19 KORONA VİRÜS SALGINI DÖNEMİNDE ÇELİK ÜRETİMİ
Dünyanın dört bir yanındaki birçok çelik üreticisi, mevcut pazar koşulları nedeniyle, bazıları talepte
yaşanan düşüşe yanıt olarak, bazıları da karantina süresi boyunca hükümet talimatlarının doğrudan
bir sonucu olarak üretimi düşürmüştür. Çok sayıda indüksiyon ocağı üretimi geçici olarak
durdurmuştur. Birçok çelik üreticisi, yüksek fırınları boşta bırakma kararı alırken, diğer üniteleri daha
düşük bir oranda olsa da çalışır halde bırakmıştır. Çelik üreticileri, yılın ikinci yarısında, kaybedilen
üretimin bir kısmını geri kazanabileceklerine olumlu bakmaktadır.

Bununla birlikte, mevcut

kesintilerin kaçınılmaz olarak bu yıl birçok ülkede çelik üretiminde genel bir azalmaya yol açacağı
öngörülmektedir. Ülkeler korona virüs salgını ile ilgili ortaya çıkan krize ilişkin olarak hükümet
desteğine ihtiyaç duymaktadırlar.
Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği
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İşletmeler yararına oluşturulan teşvik politikaları çerçevesinde hükümet girişimlerinin kapsamı
toparlanmanın oranı ve şekli açısından etkili olacaktır. Çelik talebinin bu yılın ikinci yarısında ılımlı bir
şekilde artacağını öngörülse de olası bir enfeksiyon dalgası iyileşme süresini 2021'e kadar uzatacaktır.
(METALBULLETIN WEBSİTESİ HABERLERİ/ RAPORLARI,2020)

Dünya ham çelik üretiminde 2019 yılı ve 2020 yılı ilk 3 ayı baz alındığında 1. sırada yer alan Çin’in
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %1,1 oranında artış gerçekleştirdiği görülmekte olup Türkiye ise
8,1 milyon ton üretim ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %9,6 oranında artış sağlamıştır. Bu
veriler göstermektedir ki; Türkiye salgın süresince üretimini devam ettirmiştir. (STEEL DATA DÜNYA ÇELİK
BİRLİĞİ VERİLERİ,2020),(Tablo 8)

Tablo 8: Dünya Ham Çelik Üretimi
2019 Ocak-Mart
(1000 Ton)
1.Çin

2020 Ocak-Mart
(1000 Ton)

Değişim(%)

2019 Pay(%)

231.703

234.450

1,19

52,92

2.Hindistan

29.054

27.505

-5,33

0,06

3.Japonya

24.970

24.360

-2,44

0,05

4.ABD

22.160

21.946

-0,97

0,05

5.Rusya

18.097

17.907

-1,05

0,04

6.G.Kore

17.797

16.936

-4,84

0,04

7.Almanya

10.441

9.473

-9,27

0,02

8.Türkiye

8.189

8.975

9,60

0,02

9.Brezilya

8.624

8.018

-7,03

0,02

10 İran

5.961

6.750

13,24

0,02

Toplam

449.221

443.030

-1,38

1

Kaynak:Steel Data Dünya Çelik Birliği Verileri

Tablo 9: Türkiye’nin 2019/20 Ocak-Mart Dönemi Çelik İhracat ve İthalat Rakamları

Toplam Çelik İhracatı
Toplam Çelik İthalatı

2019 Ocak-Mart 2020 Ocak-Mart Değişim(%)
(Milyon Ton)
(Milyon Ton)
5,63
4,88
-13,32
3,14
4,03
28,34

Kaynak:Steel Data Dünya Çelik Birliği Verileri, TÇÜD

Salgının etkisinin başladığı Ocak-Mart döneminde ise çelik ihracatımız %13,3 oranında düşerken
ithalatımız %28,3 oranında artış göstermiştir.(Tablo 9)
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Tablo 10: Türkiye’nin 2019/20 Ocak-Mart Dönemi Çelik Üretim-Tüketim Rakamları
2019 Ocak-Mart
(Milyon Ton)
Ham Çelik Üretimi
Nihai Mamul Üretim
Nihai Mamul Tüketim

8,19
7,8
5,43

2020 Ocak-Mart
(Milyon Ton)

Değişim(%)

8,98
9,34
7,72

9,65
19,74
42,17

Kaynak:Steel Data Dünya Çelik Birliği, TÇÜD

Salgının etkisinin başladığı Ocak-Mart döneminde ise çelik üretimi ve tüketimine ilişkin rakamlar
karşılaştırıldığında ham çelik üretiminin %9,6, nihai mamul üretiminin %19,7 ve nihai tüketimimizin
%42,2 oranında arttığı görülmektedir.(Tablo 10)

COVİD- 19 KORONA VİRÜS SALGINI DÖNEMİ ÇİN ÇELİK ÜRETİMİ
Çelik üretiminde önemli bir yeri olan Çin’de karantina önlemlerinin kaldırılmasından dolayı Nisan
ayında ham çelik üretiminin arttığı görülmektedir. Çinli çelik üreticileri, Nisan ayında bir önceki aya
göre %7,7 artış kaydetmiştir. Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre Mart ayında 78.98 milyon
tondan ve 83,5 milyon ton değerine ulaşmıştır. Nisan ayında ortalama günlük üretim, Mart ayında
2,55 milyon tonu geçen yılın en düşük seviyesinden% 11 artışla 2,83 milyon tona yükseldiği
görülmektedir. Resmi verilere dayanan Reuters hesaplamalarına göre Nisan ayında günlük üretim
Haziran 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştır.
Ayrıca, NBS verilerine göre, yılın ilk dört ayında dünyanın en büyük çelik üreticisi ülkesi, geçen yılın
aynı dönemine göre %1,3 artışla 319,5 milyon ton değerine ulaşmıştır. Çinli çelik firmalarında,
özellikle inşaat malzemeleri için, üretim Mart ayının sonundan bu yana hızlı tüketimin artmasıyla hızla
arttığı görülmektedir.

Mysteel tarafından derlenen inşaat demiri ve filmaşin gibi günlük çelik ticaret hacmi, koronavirüs
salgını öncesine göre daha yüksek seviyelere yükselmiştir. Mysteel'e göre, 163 değirmendeki yüksek
fırın kapasite kullanım oranları, 15 Mayıs itibariyle yaklaşık 11 ay içinde %85,6 ile en yüksek seviyeye
yükselmiştir.
Söz konusu hızlı yükseliş, ülke hala yüksek stokları sindirdiği ve küresel çelik talebinin zayıf kaldığı göz
önüne alındığında, analistler ve sanayi organları arasında aşırı arz riski konusunda endişeleri
artırmaktadır. (METALBULLETIN WEBSİTESİ HABERLERİ/ RAPORLARI,2020),(MYSTEEL WEBSİTESİ,2020)
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COVİD- 19 KORONA VİRÜS SALGINI DÖNEMİ AB BÖLGESEL İLİŞKİLERİ
Küresel anlamda ülkelerin kendi içinde bile serbest dolaşımın ciddi bir şekilde sınırlanmasına, sağlık
sistemleri üstünde önemli baskıya ve büyük ekonomik problemlere neden olan COVİD-19 Korona
virüsü, AB’yi de önemli düzeyde etkilemiştir. Ekonomisi son zamanlarda iyi durumda olmayan AB
Bölgesi ekonomisi virüs salgını etkisiyle daha fazla hasar görmüştür. AB Bölgesinde COVİD-19 Korona
virüsü salgını yüzünden 1 milyondan fazla vaka ve 100.000 civarında ölüm kaydedilmiştir.

AB’de COVID-19’dan önce ve en ağır şekilde etkilenen iki üye devlet İtalya ve İspanya olmuştur.
Avrupa Komisyonu’nun bu ülkelere yardım için elindeki mekanizmalardan Avrupa Sivil Koruma
Mekanizması’nı çalıştırmak istemesine ve İtalya’nın yardım çağrılarına rağmen ulusal koruma
refleksleri baskın çıkan üye devletlerin, başta Almanya ve Fransa olmak üzere Schengen sisteminin
Mart ayında geçici olarak askıya alınması sonucu sınırlarını kapatmaları ve ilaç ve tıbbi malzeme
ihracatını yasaklamaları, bu mekanizmayı geçersiz kılmıştır. Bu dönemde bir başka somut adım 9
Nisan 2020 tarihinde Avro grubu olarak adlandırılan ve Ekonomik ve Parasal Birlik içinde yer alan 19
AB üye devletinin maliye bakanlarının yaptığı toplantıda 500 milyar Avroluk bir acil eylem planı
konusunda harekete geçmeleri olmuştur.(TEPAV ,2020)

Bu plan kapsamında üye devletlerin, Avrupa Yatırım Bankası’ndan 200 milyar Avroluk kredi
alabilmeleri, işsizlik ödemeleri için 100 milyar Avro fon olanağına kavuşmaları ve sağlık alanındaki
harcamaları için Avrupa İstikrar Mekanizması (AİM)’ndan milli gelirlerinin % 2’ sine kadar koşulsuz
borçlanabilmeleri öngörülmekteydi.14 Nisan 2020’de Avrupa Birliği Konseyi AB’nin 2020 bütçesinde
yaptığı bir değişiklikle 3,1 milyar Avroluk bir bölümü korona virüsü ile mücadeleye ayırmıştır. Korona
ile mücadelede alınan önlemlerin riskli bir yanı da bu süreci kolaylaştırmak için sınır kontrolleri, devlet
yardımları ve AİM’ın mali kurallarına uyum gibi politika alanlarında yetkilerin üye devletlere geri
verilmiş olmasıdır. Özellikle devlet yardımları alanında AB kurallarının şu anda geçerli olmaması AB iç
pazarı için gerekli olan adil bir ticaret sistemini zedelemiştir. AB’nin BREXIT anlaşması
müzakerelerinde Birleşik Krallık’dan sağlıklı ve adil bir ticarete yönelik bir anlaşma için Birliğin devlet
yardımlara uyumunu zorunlu tuttuğu dikkate alındığında bu alandaki gevşemenin BREXIT anlaşması
müzakerelerine de yansıması beklenmektedir. Ayrıca Korona virüs salgını nedeni ile ekonomileri ciddi
zarar gören üye devletlerin kendilerine geri verilen yetkilerden ne zaman ve nasıl vazgeçecekleri belli
değildir. .(TEPAV ,2020)
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Korona krizinin istihdama vurduğu büyük darbenin kriz sürecinde ve kriz sonrasında giderilmeye
çalışılacağı kesin olduğundan buna yönelik çabaların AB’nin kriz sonrasında ağırlık vereceği ekolojik
dönüşüm politikalarını riske atma olasılığı da vardır. AB’de ciddi istihdam sağlayan sanayiler olan
çimento, plastik ve otomotiv sanayileri en azından bir süre istihdama ağırlık vererek ekolojik
dönüşüme sınırlı kaynak ayırmak isteyeceklerdir. .(TEPAV ,2020)

COVİD- 19 KORONA VİRÜS SALGINI DÖNEMİ TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
Korona ile mücadelenin başında AB üye devletleri bireysel politikalar izler ve dayanışma ilkesine saygı
göstermezken, Türkiye başta İtalya ve İspanya olmak üzere bazı üye devletlere tıbbi ve kişisel
koruyucu malzeme göndererek bir diplomasi hamlesinde bulunmuştur. Ayrıca Türkiye’nin korona
vakalarının tedavisinde gösterdiği başarı da sağlık sistemi hakkında Avrupa’da olumlu
değerlendirmelerin yapılmasına neden olmuştur. Her ne kadar Türkiye’nin diplomasi girişimi söz
konusu üye devlet halkları tarafından minnetle karşılansa ve sağlık sisteminin korona hastalarının
tedavisinde gösterdiği başarı dikkat çekse de bunların Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerde kayda değer
bir gelişmeye yol açacağı düşünülmemektedir.
Korona virüsü krizi başlamadan tam önce Suriye’de güvenli bölge oluşumu ve mülteciler için yardım
talebinde bulunan Türkiye’nin sınırlarını açarak mülteci ve düzensiz göçmenlerin AB sınırlarına
yığılması ve AB sınırlarında Cenevre sözleşmesi ile çelişen sert muamele ile karşılaşmaları taraflar
arasındaki güven krizini daha da derinleştirmişti. Ancak tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle bu
kriz de dahil olmak üzere tüm sorunlar tabiri caizse buzdolabına kaldırılmıştır.
Korona ile mücadele sürecinde bu güven krizini giderecek somut bir gelişme olmasa da AB’deki bazı
tartışmalar, ilişkilerde yeni işbirliği alanlarının olabileceğini konusunda beklentilere neler olmuştur.
AB’nin COVID-19 ile mücadele sürecinde gündeme önemli bir konuda tedarik zincirleridir. AB bu
mücadele sürecinde temininde zorluk çektiği malzemelerinin yarattığı zorlukların da etkisiyle artık Çin
ve genel olarak Asya’yı da kapsayan global tedarik zincirleri yerine, yakın bölgelerde bulunan,
güvenilir ticaret ve sağlık politikalarına sahip olan ülkelerle bölgesel tedarik zincirleri kurma, bazı
üretim alanlarını bu ülkelere kaydırmak istemektedir. .(TEPAV ,2020)

AB’nin bu yöndeki isteğinin potansiyel olarak Türkiye için, özellikle de ciddi ekonomik zorluklar
yaşandığı bu dönemde önemli bir avantaj olacağı kesindir. Türkiye tedarik zincirleri konum
değiştirirken, üretim alanları kaydırılırken yatırımlar açısından ekonomik ve teknik açıdan ideal bir
ülke olarak gözükmektedir.
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Ancak, AB’nin başta hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim olmak üzere, diğer evrensel ilkeleri de
içselleştiren bir reform sürecine dönülmeden bazı üretim alanlarını Türkiye’ye kaydırmayı düşünmesi
mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle tedarik zincirlerinin yeni konumu olarak Merkezi ve Doğu
Avrupa ülkelerinin düşünüleceği daha akla yakın gelmektedir.

AB’nin bu konuda kendi içindeki tartışmalarında Afrika ülkeleri bile gündeme gelmektedir, ancak
henüz Türkiye’den söz edilmemiştir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi tartışmalarında AB liderlerinin
söz konusu güncelleştirmeye yönelik müzakereler için Avrupa Komisyonu’na yetki vermediği ve 2018
yılında başta hukukun üstünlüğü olmak üzere, demokrasi, ifade özgürlüğü vb. gibi temel haklar
konusunda ciddi bir ilerleme görülmeden söz konusu müzakerelerin başlamasının mümkün
olmadığını belirttikleri hatırlandığında, aynı koşulların Türkiye ile kurulacak tedarik zincirleri için de
öne sürülecek olması kuvvetle muhtemeldir. .(TEPAV ,2020)
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COVİD- 19 KORONA VİRÜS SALGINI DÖNEMİ AB BÖLGESİ DEMİR- ÇELİK SEKTÖRÜ
İHRACATIMIZ
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne çelik sektörü ihracatı 2020 Ocak-Mart döneminde geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre %35 oranında düşük yaşayarak 1,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. 2020 Ocak
ayı itibariyle aylık bazda ihracatımız düşme eğilimi göstermekte olup 2019 değerinin altında
kalmıştır.(Tablo 11)
Tablo 11: Türkiye‘nin AB’ye İlişkin Aylık Çelik Sektörü İhr. Rakamları
Milyon USD

526,33

538,43

542,16
450,83

423,13

2020 Çelik İhr.

Ocak

310,08

311,79

Şubat

Mart

291,81

2019 Çelik İhr.

Nisan

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları

Türkiye’nin 2020 Ocak-Mart döneminde demir ve demir dışı metaller sektörü bazında Avrupa
Birliği’ne yönelik ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %11 oranında düşük yaşayarak 1,3
milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. 2020 Şubat ayı itibariyle aylık bazda ihracatımız düşme eğilimi
göstermekte olup 2019 değerinin altında kalmıştır.(Tablo 12)
Tablo 12: Türkiye‘nin AB’ye İlişkin Aylık Demir Sektörü İhr. Rakamları
Milyon USD

376,40
384,12

363,54
359,75

394,82
372,94
330,03

2020 Demir
262,91

Ocak

Şubat

Mart

2019 Demir

Nisan

Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları
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COVİD- 19 KORONA VİRÜS SALGINI DÖNEMİ TÜRKİYE GENELİ DEMİR VE
DEMİR DIŞI METALLER İHRACATI
2019 yılı ilk 4 ayı baz alındığında Türkiye geneli Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatı Ocak-Nisan
döneminde %14 oranında düşüş yaşayarak 7,5 milyar dolar değerinden 6,5 milyar dolar değerine
gerilemiştir. Miktar bazında aylara göre inceleme yapıldığında ise Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına
oranla %5,5 oranında artış yaşanırken, Şubat ayından itibaren anlamlı düzeyde düşüş gözlenmekte
olup Nisan ayı itibariyle geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %22,9 oranında düşüş yaşanmıştır. Değer
bazında aylara göre inceleme yapıldığında ise Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına oranla %0,45
oranında düşüş yaşanırken Şubat ayından itibaren anlamlı düzeyde düşüş devam etmiş, Nisan ayı
itibariyle geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %26,9 oranında düşüş yaşanmıştır.

(Tablo 13)

Tablo 13: Türkiye Geneli Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatı
1.000.000 KG-1.000.000 USD

2.500
2.188

2.000

1.982
1.971

2.010

2.091
1.809

1.827

1.978
1.901
1.810

1.691

1.801
1.658 1.609

1.550

1.500

1.388

Ocak
Şubat
Mart

2019/20 Değ -%26,98

2019/20 Değ -%18,66

2019/20 Değ -%0,45

2019/20 Değ -%8,42

Nisan
2019/20 Değ -%22,9

2019/20 Değ -%22,72

500

2019/20 Değ -%7,29

2019/20 Değ %5,51

1.000

0
2019 KG

2020 KG

2019 USD

2020 USD
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COVİD- 19 KORONA VİRÜS SALGINI DÖNEMİ TÜRKİYE GENELİ DEMİR-ÇELİK
SEKTÖRÜ İHRACATI
2019 yılı ilk 4 ayı baz alındığında Türkiye Demir-Çelik İhracatı 2020 Ocak-Nisan döneminde değer
olarak %22 ,5oranında düşüş yaşayarak 3,6 milyar dolar değerinden 2,8 milyar dolar değerinde
gerilemiş olup miktar olarak %15,2 oranında düşüş yaşayarak 6,3 milyon ton değerinden 5,4 milyon
ton değerine gerilemiştir. Miktar bazında aylara göre inceleme yapıldığında ise Ocak ayında 2019
yılının aynı ayına göre 2020 yılında %2,6 oranında düşüş yaşanırken Şubat ayından itibaren anlamlı
düzeyde düşüş devam etmiş, Nisan ayı itibariyle geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %21,2 oranında düşüş
yaşanmıştır. Değer bazında aylara göre inceleme yapıldığında ise Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına
göre 2020 yılında %12,9 oranında düşüş yaşanırken Şubat ayından itibaren anlamlı düzeyde düşüş
gözlenmekte olup Nisan ayı itibariyle geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %26,9 oranında düşüş
yaşanmıştır.(Tablo 14)
Tablo 14: Türkiye Geneli Demir-Çelik Sektörü İhracatı
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Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları
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COVİD- 19 KORONA VİRÜS SALGINI DÖNEMİ TÜRKİYE GENELİ BORU SEKTÖRÜ
İHRACATI
2019 yılı ilk 4 ayı baz alındığında Türkiye Çelik Boru Sektörü İhracatı 2020 Ocak-Nisan döneminde
değer olarak %10,2 oranında düşüş yaşayarak 472 milyon dolar değerinden 424 milyon dolar
değerine gerilemiş olup miktar olarak %4,4 oranında düşüş yaşayarak 624 bin ton dan 597 bin tona
inmiştir. (Tablo 15)
Miktar bazında aylara göre inceleme yapıldığında ise Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına göre 2020
yılında %112 oranında artış yaşanırken Şubat ayından itibaren anlamlı düzeyde düşüş gözlenmekte
olup Nisan ayı itibariyle geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %53 oranında düşüş yaşanmıştır. Değer
bazında aylara göre inceleme yapıldığında ise Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına göre 2020 yılında
%71 oranında artış yaşanırken Şubat ayından itibaren anlamlı düzeyde düşüş gözlenmekte olup
Nisan ayı itibariyle geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %51,5 oranında düşüş yaşanmıştır.

(Tablo 15)

Tablo 15: Türkiye Geneli Çelik Boru Sektörü İhracatı
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COVİD- 19 KORONA VİRÜS SALGINI DÖNEMİ TÜRKİYE GENELİ İNŞAAT AKSAMI
SEKTÖRÜ İHRACATI
2019 yılı ilk 4 ayı baz alındığında Türkiye İnşaat Aksamı İhracatı 2020 Ocak-Nisan döneminde değer
olarak %2,7 oranında artış yaşayarak 421 milyon dolar değerinden 433 milyon dolar değerine
yükselmiş olup miktar olarak %7,5 oranında artış yaşayarak 250 bin ton değerinden 269 bin ton
değerine çıkmıştır.
Miktar bazında aylara göre inceleme yapıldığında ise Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına göre 2020
yılında %20,2 oranında artış yaşanırken Nisan ayı itibariyle geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %1,29
oranında düşüş yaşanmıştır.
Değer bazında aylara göre inceleme yapıldığında ise Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına göre 2020
yılında %6,37 oranında artış yaşanırken Nisan ayı itibariyle geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %5,8
oranında düşüş yaşanmıştır.

(Tablo 16)

Tablo 16: Türkiye Geneli İnşaat Aksamı Sektörü İhracatı 1.000.000 KG-1.000.000 USD
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COVİD- 19 KORONA VİRÜS SALGINI DÖNEMİ TÜRKİYE GENELİ ALÜMİNYUM
SEKTÖRÜ İHRACATI
2019 yılı ilk 4 ayı baz alındığında Türkiye alüminyum ihracatı Ocak-Nisan döneminde değer olarak %9
oranında düşüş yaşayarak 1 milyar dolar değerinden 939 milyon dolar değerinde gerçekleştirilmiş
olup miktar olarak %6,5 oranında düşüş yaşayarak 304 bin ton değerinden 284 bin tona gerilemiştir.
Miktar bazında aylara göre inceleme yapıldığında ise Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına göre 2020
yılında %0,86 oranında düşüş yaşanırken Şubat ayından itibaren duraklama gözlenmekte olup Nisan
ayı itibariyle geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18,8 oranında düşüş yaşanmıştır. Değer bazında aylara
göre inceleme yapıldığında ise Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına göre 2020 yılında %0,48 oranında
düşüş yaşanırken Şubat ayından itibaren anlamlı düzeyde düşüş devam etmiş, Nisan ayı itibariyle
geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %24 oranında düşüş yaşanmıştır.

(Tablo 17)

Tablo 17: Türkiye Geneli Alüminyum Sektörü İhracatı
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Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları
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COVİD- 19 KORONA VİRÜS SALGINI DÖNEMİ TÜRKİYE GENELİ BAKIR SEKTÖRÜ
İHRACATI
2019 yılı ilk 4 ayı baz alındığında Türkiye bakır İhracatı Ocak-Nisan döneminde değer olarak %5,4
oranında düşüş yaşayarak 473,3 milyon dolar değerinden 447,6 milyon dolar değerinde ihracat
gerçekleştirilmiş olup miktar olarak %3,5 oranında artış yaşayarak 69,9 bin ton değerinden 72,3 bin
ton değerine yükselmiştir. Miktar bazında aylara göre inceleme yapıldığında ise Ocak ayında 2019
yılının aynı ayına göre 2020 yılında %10 oranında artış yaşanırken Şubat ayından itibaren düşüş
gözlenmekte olup Nisan ayı itibariyle geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %0,52 oranında düşüş
yaşanmıştır. Değer bazında aylara göre inceleme yapıldığında ise Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına
göre 2020 yılında %10 oranında artış yaşanırken Şubat ayından itibaren anlamlı düzeyde düşüş
gözlenmekte olup Nisan ayı itibariyle geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18,2 oranında düşüş
yaşanmıştır.

(Tablo 18)

Tablo 18: Türkiye Geneli Bakır Sektörü İhracatı
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COVİD- 19 KORONA VİRÜS SALGINI İLE MÜCADELE SÜRECİNDE MALİYE
POLİTİKALARININ ROLÜ
İlk olarak, Çin’in Vuhan şehrindeki deniz ürünleri ve canlı hayvan satan bir pazarda ortaya çıkan yeni
Koronavirüs, Çin başta olmak üzere dünyanın birçok noktasına yayılmış durumdadır. Küresel bir
pandemi ilan edilen virüs, küresel ekonomiyi tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Hastalıktan dolayı ölen
insan sayısının 360 bini bulması ve hızlı bir artış eğiliminde olmasından dolayı tüm dünyada hayat
durma noktasına gelmiş, kısıtlı veya tamamen uygulanan sokağa çıkma yasakları ile toplumlar izole bir
hayata sürüklenmiştir. Sosyal hayatın izole olması üretim zincirinde de onarılması güç yaralar
açmıştır. Pek çok ülke üretim zincirinin devamlılığını koruma hususunda zorlanmaktadır.
Bununla birlikte, sosyal izolasyonun ilk etkilediği alanlar; perakende ve hizmet sektörü olmuştur. Öte
yandan salgının küresel ekonomiye zarar verdiği bir dönemde ortaya çıkan talep şokunun da
tetiklediği petrol fiyatlarındaki ani ve sert düşüş sürecin aşındırıcı etkisini artırmıştır. Petrol fiyatlarının
azalmasında OPEC ve OPEC dışı ülkelerin ek üretim kısıntısı kararında anlaşamamaları sonrası OPEC’in
başını çeken Suudi Arabistan’ın üretimi artırma kararı yatmaktadır. Böylesine bir ortamda dünya
piyasalarında ilk etki, borsalarda yaşanan ani değer kayıpları ile kendini göstermiştir.

(AYBU:Ulisa

Raporu,2020)

Dünyanın en büyük borsaları son yılların en büyük düşüşlerini yaşamıştır. Petrol fiyat şoklarının
etkisiyle en büyük düşüş yaşanan hisseler petrol şirketlerine aittir. Bu bağlamda, Saudi Aramco en çok
değer kaybeden şirket olmuştur. Öte yandan, salgının çıkış noktasının Çin olması, özellikle ara üretim
mallarında çok büyük oranda Çin’e bağımlı olunması dolayısıyla dünya genelinde üretimde aksamalar
yaşanmıştır. Böylelikle, üretim zincirinin aksamaması için ara mal tedarikinde çeşitliliğin önemi ortaya
çıkmıştır. Çin’in rekabet kırıcı, düşük maliyete ve saydam olmayan kamu müdahalesine açık ekonomik
yapısı dünyada ara mal tedarikinde rakipsiz olmasını sağlamaktadır. Liberal politikalar üzerine inşa
edilmiş küresel ekonomik sistemin böylesine rakipsiz bir sistem ile mücadelede yetersiz kalmasının
tartışıldığı günlere denk gelen virüs salgını, bu tartışmaları alevlendirmiştir. Çin’in dünyaya sattığı ara
malların mahiyetine bakıldığında, seyahat ürünleri, ipek, oyuncak ve bebek malzemeleri, aydınlatma
armatürleri ve kömür ve kömür ürünleri şeklinde sıralandığı görülmektedir. Bu bağlamda, Çin’in
üretim yapısına alternatif olabilecek ülkelerin başında gelen Türkiye istikrarlı yapısı ile öne
çıkmaktadır. (AYBU:Ulisa Raporu,2020)
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Salgının yıkıcı etkilerinin devam ettiği dünya ekonomilerinde birçok ülke yönetimi er ya da geç acil ve
etkili önlemler alma yoluna gitmiştir. Acil kurtarma paketleri açıklayarak genişletici para ve maliye
politikaları ile salgının yıkıcı etkisini minimize etmeye çalışan ülkeler en az hasarla süreci yönetme
uğraşı vermektedir. Bu çalışmada, öncelikle salgının küresel ekonomiye ve özelinde Türkiye
ekonomisine etkileri analiz edilecektir. Sonrasında, salgının en çok etkilediği ülkelerde alınan
önlemler maliye politikaları bağlamında karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Son olarak, salgın sonrası
olası senaryolar tartışılıp çalışmada yer alan analizlerin sonuçlarına göre politika önerilerine yer
verilecektir. Ekonomistler, salgının küresel ekonomiye etkileri konusunda süreci farklı isimlerle
adlandırıyor olsalar da bunun tek başına bir finansal kriz olmadığı, daha kompleks ve sonuçlarının
henüz tam olarak kestirilemediği yeni bir kriz olduğu hususunda hem fikirdirler. Öyle ki, hükümetleri
sosyal izolasyonu sağlayan politikalar uygulamaya iten bu süreç negatif arz ve talep şoklarının bir
arada yaşanmasına neden olmuştur. Bu ortamda, gelişmekte olan ülkelerin önündeki en büyük
riskler; yoğun yabancı sermaye çıkışı, ihracatta yaşanan daralma ve hammadde fiyatlarında özellikle
de petrol fiyatlarında yaşanan düşüşlerdir. Öyle ki, Mart 2020 itibari ile gelişmekte olan ülkelerden
bono ve tahvil satışı yolu ile toplamda 83,3 milyar dolar çıkış olmuştur. Sonuç olarak, gelişmekte olan
ülkelerin kurları dolar karşısında önemli ölçüde değer kaybetmiştir. Bu değer kaybı en fazla, Brezilya,
Meksika, Rusya ve Güney Afrika’da yaşanmıştır. Türk Lirası da bu süreçte dolar karşısında değer
kaybeden kurlar arasındadır. (AYBU:Ulisa Raporu,2020)
Dünya genelinde kısa vadeden uzun vadeye salgından en çok etkilenen sektörler: Turizm, eğlence ve
kültür sektörü; restoran ve kafeler, ulaştırma sektörü, özellikle havayolu işletmeciliği, petrol ve
doğalgaz başta olmak üzere enerji sektörü, otomotiv sanayii, tarım sektörü, tüketici mamulleri ve son
olarak imalat sanayiidir. Bunun yanında, en geç toparlanacak sektörlerin başında hizmetler sektörü
gelmektedir. Öyle ki, salgın öncesinde de resesyonun eşiğinde olan ve salgından en çok etkilenen
ülkelerden biri olan İtalya, virüs ile mücadeleye daha fazla kaynak ayırabilmek için Avrupa Birliği’nden
bütçe hedeflerinde esneklik yapılmasını talep etmiştir. Dünya genelinde insanların turistik seyahat
planlarını iptal etmesi ve alınan önlemler kapsamında uçuşların durdurulmasından dolayı 2019 yılı
verilerine göre, dünyadaki toplam gayri safi hasılanın doğrudan yüzde 3,3 ile 2,9 trilyon dolara denk
gelen ve dolaylı olarak ise %10,4 ile 9,16 trilyon dolarlık payı olan turizm sektörü son 20 yıldaki en
büyük gerilemeyi yaşamıştır. Salgının Türkiye ekonomisine etkileri ve artan riskler için ilk etkiler,
erken izolasyon politikaların da doğrudan etkisi ile tüketimde yaşanan düşüş olmuştur. Özellikle
hizmet sektörleri, lojistik, lokanta ve kafeler, eğlence ve perakende sektörleri durma noktasına
gelmiştir. (AYBU:Ulisa Raporu,2020)
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Karantinaya alınan bölgeler, seyahat kısıtlamaları ve evden çalışma zorunluluğu gibi uygulamalar
neticesinde üretim kaybı yaşanmıştır. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de turizm gelirleri, 2019 yılında
%17 artışla 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu gelirin %83,3’ü yabancı
ziyaretçilerin payı iken, %16’sı da yurt dışında yaşayan Türklerden oluşmaktadır. Turizm sektörünün
ülke GSYH’sinin yaklaşık %4’ünü oluşturduğu ve gelir kaleminin hemen hemen tamamının yurt
dışından gelen turistlerden oluştuğu düşünüldüğünde, önümüzdeki birkaç yılda sadece turizm
sektörünün ekonomiye maliyeti oldukça yüksek olacaktır. Uygulanan sosyal izolasyon politikaları
gereği alınan önlem paketleri dolayısıyla bizzat devlet kararı ile kapatılan birçok küçük ve orta ölçekli
işletme mevcuttur. (AYBU:Ulisa Raporu,2020)
Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı’nın “Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi” kapsamında 149 bin 382 iş
yerinin faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu karar doğrultusunda,
her işletmede ortalama 3 kişi çalıştığı düşünüldüğünde yaklaşık 450 bin kişinin bu süreçte geçici
olarak işsiz kaldığı tahmin edilmektedir. Bunun yanında, işsiz kalan bu kişilerin üç kişilik bir aileye dahil
olduğu varsayımıyla kabaca 1 milyon 350 bin kişinin kısa vadede bu karardan etkileneceği
öngörülebilecektir. Salgının etkilerinin en kırılgan hale getirdiği bu kesime doğrudan müdahalenin
gerekliliğinin ön plana çıktığı dönemde karar alıcılar, maliye politikası araçlarını kullanarak işsiz kalan
vatandaşlara doğrudan 1000 TL nakdi yardım kararı almıştır. (AYBU:Ulisa Raporu,2020)
Salgın, şirketlerde gelir kaybına ve borç geri ödemeleri sıkıntılarına yol açarken, azalan ihracat ve
turizm gibi gelir kalemleri dengeli büyüme hedefini sekteye uğratıp cari açığın artmasına ve kur
üzerinde baskıya neden olabilecektir. Küresel piyasalarda yaşanan likidite sıkışıklığı da kur üzerinde
baskı yaratacak bir diğer etken olarak karşımıza çıkacaktır. Bu durum da döviz cinsinden
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde zorluklar doğuracaktır. Özel sektörün devlet bankalarının
garantörlüğü ile büyük yatırımların finansmanında kullandığı dış borcun geri ödemeleri de bu
anlamda risk altında görülmektedir. Türkiye ekonomisi söz konusu olası etkiler altında kısa süreli bir
ekonomik daralma yaşama riski ile karşı karşıya kalabilecektir. Bu minvalde, yeni büyüme tahminleri
salgının kontrol altına alınacağı varsayımıyla yüzde 0-2 bandında seyretmektedir.
Öte yandan, petrol fiyatlarının son üretim kısıntısı kararına rağmen oldukça düşük seyretmesi, tüm bu
olumsuz etkenler içerisinde ülkenin cari dengesine yaklaşık 12 milyar dolarlık bir katkı sağlayan
olumlu bir gelişme olmuştur. Bunun yanında, petrol fiyatlarının düşüşü, enflasyon sepetinde
%15,62’lik bir paya sahip olan ulaştırma kaleminin enflasyonist baskısının düşmesine de yol açmıştır.
Bunun yanında, iç talepte yaşanan azalma ve emtia fiyatlarındaki düşüş de enflasyonist baskıyı
azaltacak etkenler arasındadır. (AYBU:Ulisa Raporu,2020)
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Böylece monetizasyon gibi salgın ile mücadele yöntemlerinin enflasyonist etkisinin dolaylı olarak
baskılanması mümkün olabilecektir. Koronavirüs vakalarının açıklanmaya başladığı aylar olan Mart ve
Nisan dönemlerinde kamu (yurtiçi) borçlanmasında ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu durumun temel
sebebi; yavaşlayan ekonomi nedeniyle azalan vergi gelirleri yanı sıra hükümetin sağlık ve transfer
harcamalarını artırması sonucu bütçe açığının artacak olması dolayısıyla finansman ihtiyacının
yükselmesi olarak gösterilebilir. (AYBU:Ulisa Raporu,2020)
2020 yılı Mart ayında tarihsel ortalamanın neredeyse 2 katı bir borçlanma gerçekleştirilmiştir. 2020
yılı Nisan ayında ise son 5 yıla göre neredeyse 3 kat daha fazla borçlanılmıştır. (Tablo 19)
Tablo 19: Yıllara Göre Mart Ayı Kamu Borçlanması

Kaynak: ULİSA12, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar (ULİSA) Enstitüsü’nün aylık politika notu
yayınıdır.
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