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Corona virüsü (COVID-19) 
dünyanın en önemli konusu 
haline gelmiştir. Çünkü virüs 
sadece halkın sağlığını değil, 
ekonomisini de etkilemektedir. 
Küresel olarak, sağlık 
hizmetleri açısından krize çok 
hazır olunmadığı net bir şekilde 
ortaya çıkmıştır. Özellikle AB 
üyesi İtalya ve İspanya’nın içine 
düştüğü durum, sadece bu 
ülkelerin yönetimlerine olan 
güveni değil, AB kimliğine olan 
güvenin de yitirilmesine neden 
olmuştur.

Salgına Karşı Önlemler

Salgını durdurmaya yönelik 
politikaların uygulanması 
doğrudan ekonomiyi 
vurmaktadır. Sokağa çıkma 

yasakları ve birçok sektörde 
işletmelerin kapatılmasının 
önce arz şoku, sonra ciddi 
bir talep şoku yaratması 
beklendiği için ülkeler hızla 
önlemler almaya başladılar. Bu 
önlemleri şu başlıklar altında 
toplayabiliriz:

• Parasal önlemler: Merkez 
Bankaları kesenin ağzını açtı. 
FED sınırsız fonlama sözü 
verirken, Avrupa Merkez 
Bankası (ECB) da benzer bir 
tutum içine girdi. IMF bile 
1 trilyon dolarlık bir kredi 
paketini üye ülkelere sunma 
kararı aldı.

• Mali Politikalar: Hükümetler 
sektörel önceliklerine göre 
şirketlerin tahvillerini satın 

almaya başladı. Firmaların 
batmasını engellemek 
için kredi kolaylıklarının 
finansmanında rol üstlendi. 
ABD Federal Hükümet 
2 trilyon dolarlık bir 
paket hazırladı. Almanya 
ekonomiye teşvik paketi 
tutarını 750 milyar Euro 
olarak açıkladı.

• İşgücü piyasasına yönelik 
önlemler: İşçi çıkartılmasını 
engellemek için firmalara 
ücret sübvansiyonları 
sağlanmaya başlanmıştır. 
Birçok ülke vergi ve 
primlerde indirimlere ve 
ödemeleri öteleme yoluna 
gitmişlerdir.

Tüm bu önlemlerin altında 
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Salgın nedeniyle dünya ekonomisinin %1,5 küçüleceği öngörülmektedir. Bu küçülmenin  
parasal değeri yaklaşık olarak 1 trilyon 300 milyar doları bulacaktır.
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ya da büyüme sorununun 
hala devam ediyor olmasıydı. 
Kapitalizmde, kimi zaman 
arzın talep yaratmadığı 1929 
Krizi’yle öğrenilmişti. Sorunu 
çözmek için piyasaya devlet 
müdahale etsin denilmiş, 
böylece sisteme yeni bir yön 
verilmiştir (Bunu da J.M. 
Keynes yaptı). Kapitalizm, 
daha sonra talebi (1980 
sonrası) yaratmak için finansal 
serbestleşmeyi ülkelerin 
önüne koymuştur. Şirketlere, 
hanehalkına ve kamuya talep 
ettiğin malı alamıyorsan, 
borçlan denmiştir. Adeta 
“Tanrı yeniden finansal sistemi 
kullarına bağışladı” denilerek, 
gelişmiş veya azgelişmişi fark 
etmeksizin ülkeler (devlet), 
özel sektör, bireyler-hanehalkı 
borçlanmıştır. Sonunda bu 
borç yükü başımıza 2008 Krizi 
olarak çökmüştür.

Küresel Borçlanmanın 
Zirvesi

Ocak ayında açıklanan 
Uluslararası Finans 
Enstitüsü’nün (IIF) 
Küresel Borç Görünümü 
başlıklı raporu ve yukarıda 
yaptığımız saptamalar 
çerçevesinde, kapitalizmin 
ve onun arkasındaki finansal 
yapılanmanın ülkeleri 
borçlandırmaya devam ettiği 
net bir şekilde görülmektedir. 
Raporda borçlanmaya ilişkin 
öne çıkan gerçekleşmelerden 
bazıları şöyledir:

• 2019 yılının üçüncü 

hep firmaların kepenk 
indirmesini engellemek, 
yani işsizliğin önüne geçme 
kaygısı yatmaktadır. Çünkü 
bu amacın gerçekleşmemesi 
halinde, dünya ekonomisinin 
1929 Bunalımı’ndan da büyük 
bir krizle karşılaşacağına 
yönelik işaretler artmıştır. 
Yapılan hesaplamalara göre 
2020’de dünya ekonomisinde 
%1,5 oranında bir daralma 
beklenmektedir. IIF’nin 
tahminine göre gelişmiş 
ülkelerde ekonomi %3,3 
küçülecektir. Sürekli büyüyen 
ve işsizlik oranını %3,5’a kadar 
indiren ABD ekonomisi %2,8 
küçülürken, işsizlik oranının 
da %9’a ulaşabileceği tahmin 
edilmektedir. Bu oranlar dört 
ay içinde değişmiştir. Ekim 

2019’da, dünya ekonomisinin 
2020’de %2,6, ABD’nin %2, 
Çin’in %5,8 büyüyeceği 
beklenmekteydi.

Hükümetlerin aldığı önlemler 
büyük ölçüde parasal ve mali 
genişlemeye dayanmaktadır. 
Bundan dolayı küresel 
ölçekte ülkelerin borçlanma 
hacimleri ve borçlanma 
oranları daha da yükselecektir. 
Üstelik bu politikaların, 
dünya ekonomisinin bir borç 
krizine gireceği yönündeki 
beklentilerin arttığı bir 
dönemde uygulanması 
öngörülmektedir.

Ülkeleri genişlemeci para 
ve maliye politikalarına 
sürükleyen olgu, virüs salgını 
öncesi de talep sorununun 

 n Tablo 1: Corona Salgının Büyüme Üzerine Etkisi

Ülkeler 2018 2019 2020-1 2020-2

Dünya 3,1 2,6 2,6 -1,5

Gelişmiş Ülkeler 2,2 1,6 1,5 -3,3

ABD 2,9 2,3 2 -2,8

Euro Alanı 1,8 1,1 1,2 -4,7

Japonya 1,9 0,9 0,2 -2,6

Yükselen Ekonomiler 4,5 3,8 4,2 1,1

Çin Hariç Yükselen Ülkeler 3,2 2,3 3,1 0

Arjantin -2,5 2,4 -1,6 -3,1

Brezilya 1,3 1,1 2 -1,8

Meksika 2 -0,1 1,2 -2,8

Rusya 2,5 1,2 1,8 -1,3

Türkiye 2,8 0,9 2,2 0,6

Çin 6,1 6,1 5,8 2,8

Hindistan 6,8 5,3 6,7 2,9

Kaynak: https://www.iif.com/Publications/ID/3813/GMV-Global-Recession, 
2020-1 Ekim 2019 da yapılan tahmin, 2020-2 Mart 2020 de yapılan tahmin. 
Erişim tarihi: 25.03.2020.
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çeyreğinde küresel 
ekonominin toplam 
borcunun GSYH’ya oranı 
%322’ye tırmanırken, 
borç stoku da 253 trilyon 
dolara ulaştı. 2020’nin ilk 
çeyreğinde de bu stokun 
257 trilyon dolar olacağı 
öngörülmektedir.

• Borçlanmada 69,2 trilyon 
dolar ile kamu kesimi ilk 
sırayı alırken, finansal kesim 
61,5 trilyon dolarlık borç 
stokuna sahiptir.

• Bu büyük borç yükünün 
72 trilyon dolarlık kısmı 
gelişmekte olan ülkelere ait, 
borçlanma oranı da %222’dir.

• Gelişmiş ülkelerin borç 
stokunun 52,5 trilyon 
dolarlık kısmı kamu 
kesimine ait iken, yükselen 
ekonomilerin kamu borç 
stoku 16,7 trilyon dolar 
düzeyindedir.

• Gelişmekte olan ülkeler 
arasında Mısır, Türkiye ve 
Arjantin’in iç borçlanmaları 
daha çok ulusal paraları 
cinsinden olduğundan, döviz 
kuru artışı ile birlikte borç 
stokları dolar cinsinden 

düşmüştür. Türkiye’de 
borç stoku artan kesim 
kamu olurken, kamunun 
borçlanma oranı 2018’de 
%14,6 iken, 2019’da %15,2’ye 
yükselmiştir.

• 2018’in 3. çeyreğinden, 
2019’un 3. çeyreğine borcu 
en çok artanlar arasında 
Çin ve Güney Kore başı 
çekmektedir.

• Gelişmiş ülkelerin borç 
stoku 180 trilyon dolar, 
borçlanma oranı da %382 
ulaşırken, borç stoku düşen 
ülkeler Fransa, Kanada ve 
Finlandiya’dır.

• 2020’de ödenecek borç 
toplamı 19 trilyon dolar. 
Rapora göre 2020 yılında 
dünya ekonomisi ciddi bir 
borç ödeyememe riski ile 
karşı karşıyadır. Ödenecek 
olan borcun %30’u yükselen 
ekonomilere aittir. Bu ödeme 
yükünde başı Çin, Hindistan 
ve Brezilya çekmektedir. 
Gelişmiş ülkeler arasında 
bu yıl en çok borç ödemesi 
yapacak olanlar ise ABD, 
Japonya ve Almanya’dır.

Türkiye’de Salgına Yönelik 
İktisat Politikaları

Borçlanma sorunun ana 
akım iktisat politikaları ile 
çözülemeyeceği ortaya çıkmış 
iken, dünya ekonomisi şimdi 
yeni bir borçlanma dalgası 
içine girmektedir. Türkiye 
de diğer ülkelere benzer 
şekilde; yani parasal ve mali 
genişlemeye dayalı, ancak daha 
küçük bir paket ile krize karşı 
durmaya çalışıyor. Salgın ile 
birlikte açıklanan önlemler 
ve torba yasa ile yapılan 
düzenlemeleri şu başlıklar 
altında toplayabiliriz:

Mali Önlemler: 2 milyon 
aileye 1000 TL nakit desteği 
verilirken, en düşük emekli 
aylığının 1.500 liraya 
çıkarılması kararı alınmıştır. 
Salgın, 16 sektör ve serbest 
meslek erbabı için ‘mücbir 
sebep’ sayılmış ve bu alanlarda 
vergi borçları altı ay süreyle 
ertelenmiştir. Turizm ve 
otelcilik sektöründe uygulanan 
konaklama vergisi kasım 
ayına kadar uygulama dışına 
çıkarılmıştır.

 Hanehalkı Reel Sektör Kamu Sektörü
Finansal 
Sektör

Toplam

Gelişmiş Ülkeler 34,3 43,1 52,5 50,2 180,1

Yükselen Ekonomiler 13,2 31,3 16,7 11,3 72,5

Toplam 47,5 74,4 69,2 61,4 252,6

Kaynak: https://www.iif.com/Research/Capital-Flows-and-Debt/Global-Debt-Monitor

 n Tablo 2: Küresel Borçlanma, 2019- Üçüncü Çeyrek, Trilyon Dolar
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Parasal Önlemler: Burada yük 
daha çok kamu bankalarının 
üzerine yıkılmıştır. Kamu 
bankaları müşterilerine 25 
bin lira limitli kredi imkânı 
sağlamıştır. Ayrıca firmalara 
personel maaş ödemeleri gideri 
kadar ek kredi limiti artırımına 
gidilmiştir. KOBİ’ler için kamu 
bankalarınca 6 ayı ödemesiz 
36 ay ödemeli sınırlı bir 
kredilendirme yolu açılmıştır.

İşgücü Piyasasına Yönelik 
Önlemler: Kısa süre çalışma 
ödeneği etkinleştirilmiş ve 
450 gün prim ödeyen işçiler 
için asgari ücretin yüzde 
60’ı kadar ödeme yapılması 
kararı alınırken, işverenlerin 
SGK prim borçları 3 ay süre 
ileertelenmiştir.

Alınan önlemler doğrudur. 
Ancak eksiktir ve bütçenin 
yaklaşık %10’una denk gelen 

önlem paketi, bu krizi 
aşmamıza yetmeyecektir. 
Paketin genişletilmesi 
gerekmektedir. Elbette 
bütçe kısıtı önemli bir 
engeldir. Çünkü geçen yıldan 
gelen bütçe açığı baskısı 
bulunmaktadır. Diğer yandan, 
geçen yıldan bu yana TCMB 
bilançosunun kârları ve 
ihtiyaç akçesinin Hazine’ye 
aktarılması şeklindeki zorlayıcı 
düzenlemeler, bugün için 
maliye politikası açısından 
kısıtlayıcı unsur haline 
gelmiştir. Buna rağmen hızla 
genişletici maliye ve para 
politikasına gidilmesi ve 
geçmiş yıllarda yapılan yanlış 
kurumsal düzenlemelerden 
vazgeçilmesi gerekmektedir.

Uygulanacak Olan İstikrar 
Paketi İçin Öneriler

• Paketin genişletilmesi 
için kaynak önerimiz 
Hazine’nin sonsuz vadeli 
ve politika faiz oranından 
(yani esnek faiz) tahvil 
çıkarıp bunu bankalar 
ve TCMB’ye vererek 
borçlanmasıdır. TCMB 
de bu tahvilleri kullanarak 
para piyasasından 

borçlanabilir. Bankalara 
bu tahvilleri kanuni 

karşılık olarak 
TCMB’de tutma 

imkânı 

sağlanabilir. Vade 
sonsuz olduğu için her 
yıl Hazine’ye binecek 
yük sadece faiz ödemesi 
olacaktır. Örneğin (2021 
yılı için, varsayım olarak 
yılda iki defa faiz ödemesi 
olsun):

300 milyar TL’lik bir tahvil 
ihracının maliyeti (300 
milyar*%9,75=) 29 milyar 25 
milyon TL olacaktır.

İlk altı ay için faiz ödemesi 
2020’nin 12. ayında yapılır, 
böylece bu yıl Hazine’ye gelecek 
yük sadece 14 milyar 525 
milyon TL olur.

Bankalar bu tahvili diğer 
işlemlerinde de kullanabilir. 
TCMB bu kaynakla SGK 
ödememelerini finanse edebilir. 
Yapılacak düzenlemeyle 
bu paranın bir kısmı vergi 
kolaylıkları ve yatırımlarda 
kullanılmak üzere TCMB 
bilançosundaki kamu mevduatı 
hesabına aktarılarak, kamu 
kullanımına açılabilir.

• Asgari ücret desteği şarta 
bağlanmaksızın uygulanmalı 
(450 gün prim ödemesinin 
yapılmış olması gibi şartlar 
kalkmalı). İşçi çıkarmayan 
her işletme yararlanmalıdır.

• Genişlemeci maliye politikası 
nedeniyle kamunun 
kullandığı kaynağın (bütçe 
açığı) bir kısmı (KDV, 
ÖTV) gecikmeli olarak geri 
dönecektir. Aksi durumda 
işsizliğin artması nedeni 
ile düşen toplam talepten 
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“Küreselleşme, sanayi devrimi ile başlamıştır ancak 1980 sonrası finansal 
serbestleşme ile birlikte farklı bir hamle yapmıştır. Makro iktisat teorisi de bu 
değişime ayak uydurmuştur. Keynesyen iktisat gözden düşmüş, neoklasik iktisat 
yeniden atağa kalkmıştır. Bu dönemde öyle bir söylem egemen hale gelmiştir 
ki, küreselleşme karşıtları dinozor muamelesi görmüştür. Bu kitapta, 1929 
Bunalımı’dan başlayarak küreselleşme bağlamında dünya ve Türkiye ekonomisi, 
ekonomi politik bakış açısı ile irdelenmektedir. Bu irdeleme her kitapseverin 
anlayacağı bir dille yapılmıştır. Umudumuz, iktisatçı olmayanların da bu kitap 
sayesinde iktisat ile tanışması ve artık masallara hayır demesidir.”
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kaynaklanan ciddi vergi 
kaybı ortaya çıkacaktır (talep 
düştüğü için KDV, ÖTV 
toplayamayacaktır).

• Üretim süreci hızlı 
desteklenmez ise, tedarik 
zinciri aksayacağı için 2021 
yılı bile kaybedilebilir. 
Unutulmamalı; Türkiye’de 
sanayici, yüksek girdi 
stoklarıyla çalışmamaktadır. 
Diğer yandan, Türkiye 
ithalatının %78’i ara malı 
faslından yapılmaktadır. 
Talep şoku ve döviz 
kurundaki artış ile birlikte 
ara malına erişim 
zorlaşabilir. Bunun için 
IMF’in salgın için ayırdığı 
1 trilyon dolardan 
pay almak için hemen 
başvurulmalıdır.

• Kamunun ekonomi için 
önemli olduğu bir kere 
daha ortaya çıkmıştır. 
Bunu söylediğimizde bize 
dinozor deniyordu. Halbuki 
kamu ekonomide olmalıdır, 
ancak kamu şeffaf olmak 
zorundadır.

• Belediyeler de bu krizden 
dolayı zorlanacaktır. 
Çünkü gelirleri azalacak. 
Belediyelerin bilançoları sıkı 
takip edilmeli, gerektiğinde 
kaynak aktarılmalıdır.

• Temel gelir uygulamasına 
geçilmeli. Bu uygulamadan 
kriz sonrasında da 
vazgeçilmemeli. 
Unutulmamalı ki, yetersiz 
beslenen bir nesil için 

harcanacak paranın 
gelecekteki maliyetinin 
bugünkü değeri, şimdiden 
vereceğiniz gelirin 
üstündedir.

• Üniversite sisteminin 
çöktüğü ortaya çıktı. 2008 
sonrası üniversitelerde 
cami yaptırma kampanyası 
yürütmek yerine 
laboratuvarlar kursaydık, 
bugün çok farklı bir 
konumda olurduk.

• Önümüzdeki yıllarda 
bütçenin nasıl dağıtılacağı 
konusunda akılcı 
davranılmalı. Bütçe 
toplumsal kaygılar göz 
önünde bulundurularak 
hazırlanmalı. Bireysel 
isteklere kamu kaynak 
ayırmamalı. Örneğin, 
kişilerin dinsel eğilimleri 
özneldir; dolayısıyla bu 
isteği yerine getiren (en 
azından görüntüde) diyanet 
devlet tarafından finanse 
edilmemelidir.

Sonuç Yerine

Salgın nedeniyle dünya 
ekonomisinin %1,5 küçüleceği 
öngörülmektedir. Bu 
küçülmenin parasal değeri 
yaklaşık olarak 1 trilyon 300 
milyar doları bulacaktır. 
Ekonomideki bu küçülme, 
ILO’ya göre 25 milyon kişinin 
işsiz kalmasına neden olacaktır.

Türkiye ekonomisinin de 2020 
yılında binde 6 büyüyeceği 
tahmin edilmektedir. 2019 

yılında binde 9 büyüyen 
Türkiye’de bu büyüme oranı 
işsizlik oranını 2,7 puan 
artırarak oranın %13,7’ye 
yükselmesine neden olurken, 
işsiz sayısı da 932 bin kişi 
artarak toplamda 4 milyon 469 
bin kişiye ulaşmıştır.

Tüm dünyada olduğu gibi, 
Türkiye’de de işsizlik demek 
yoksullaşma demektir. Bundan 
dolayı ekonomiye ilişkin 
kararlar alınırken bu olgu göz 
önüne alınmalıdır. Bunun 
için temel gelir uygulaması, 
en azından sosyal yapının 
aşınmasını azaltacaktır.
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