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Pandeminin Ekonomi Politiği
Küreselleşmenin Sonuna Doğru mu?
Tam da küreselleşmenin mevcut statükosunun sorgulandığı dönemde ortaya çıkan
bu salgının en kritik, sarsıcı ve kalıcı ekonomi politik etkilerinin, günümüz
siyasal sistemlerinin ve iktisadi yapılarının düşünsel temellerinin atıldığı
Avrupa medeniyetinin ulaştığı statükosu üzerinde olacağı söylenebilmektedir.

Emre SAYGIN - Tahsin YAMAK
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“Bu, iki korkunç düşmanla karşı karşıya olduğumuz türden bir savaş: Panik ve bencillik.
Panik, yurttaşlar ve ekonominin paydaşlarında
mantıksız ve sorumsuz
davranışlara yol açar.
Bencillik, kaybet-kaybet
ve komşuyu zarara sokma politikasının yanı sıra
ayrımcı veya şüpheli eylemleri beraberinde getirir.
İkisi de kabul edilebilir değil. Tam olarak, “koruyucu Avrupa’nın” bu sıfatını yerine getirebildiğini
göstermesi gereken türden bir acil durumla karşı
karşıyayız. Hemen kendimize gelmezsek, 1914’te
uyurgezer hâlde I. Dünya Savaşı’na giren liderlerin yaptığı gibi tarihe geçme riskiyle karşı karşıyayız. Virüs gelip geçecek ancak geriye kayıtsızlığın ve bencilliğin kokuşmuş tohumları kalacak.”
İtalya’nın AB Büyükelçisi Maurizio Massari

B

ugünlerde küresel gündemin merkez noktasını, Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandemi” olarak ilan ettiği Kovid-19 olarak da adlandırılan
yeni tip koronavirüs salgını teşkil etmektedir. İlk
olarak, 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Hubey
eyaletine bağlı Vuhan kentinde görülen ve sonrasında dünyanın büyük bir kısmına yayılan Kovid-19 virüsünün, başta belirli risk grubundaki
kişiler olmak üzere birçok insanın ölümüyle sonuçlanması, küresel düzeyde muhtelif olumsuz

gelişmelerin başlamasına
sebep olmuştur.
Aslında bu ve benzeri salgınlar dünya tarihi boyunca birçok defa
yaşanmış ve neticesinde
hem can kaybı ve hem
de önemli sosyo-ekonomik kırılmalar gerçekleşmiştir. Yine çok yakın
bir zaman diliminde görülen sars, mers, ebola gibi salgınlar neticesinde
de kitlesel ölümlerle karşı karşıya kalınmıştır. Ancak hâlihazırda mücadele edilen Kovid-19 pandemisi, öncekilerden farklı olarak, küreselleşme
olgusunun tartışılarak korumacı tedbirlerin yükseldiği bir döneme denk gelmesi dolayısıyla, statükoda büyük bir kırılmayı tetikleme potansiyeli
barındırmaktadır.
Salgının, bireysel ve toplumsal psikolojiden
siyasal ve sosyolojik yapılara değin çok yönlü
etkilerinin olacağı muhakkaktır. Bunlarla birlikte, pandeminin doğrudan ve/veya dolaylı olarak
iktisadi alışkanlıklar ile ekonomik sistemler üzerinde de oldukça kritik sonuçlar ortaya çıkarması beklenmektedir. Bu noktada pandeminin olası
ekonomi politik neticelerini öngörebilmek için,
öncelikle salgının ne kadar sürede kontrol altına
alınabileceğine dair bir projeksiyonun ortaya konulması gerekmektedir.
Bazı araştırmacılar pandeminin hangi süreçte
kontrol altına alınabileceğinin belirsiz olduğunu
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Pandeminin Ekonomi Politiği
vurgularken, özellikle yakın dönemdeki sars, mers
Grafik 1
Dünya Ekonomisinin Büyüme Trendi (1970-2018)
gibi tecrübelerden yola çıkan diğer bazı uzmanlar
ise salgının belirli bir seyir izleyip, hâlihazırdaki
etki alanı olan kuzey yarım kürede havaların ısınmasıyla birlikte kendiliğinden sona ereceğini ifade
etmektedir. Tahminler bu şekilde iken bilinen gerçek, ölüm oranları artış gösterdiği cihetle insanlar üzerindeki tedirginliğin giderek yükseldiği ve
toplumsal hayatı durma noktasına getirecek izolasyon tedbirlerinin yaygınlık kazandığıdır.
Bu durum bir yandan ulusal ekonomilerde
Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri
üretim çarklarının işleyişine ket vururken öte yandan mal, sermaye ve işgücü hareketlerinin sınırdaralması beklenen küresel ekonominin yıllık
landırılması sonucunda küresel ekonominin bebüyüme performansının da zayıflayarak 2,9’dan
lirli ölçüde daralmasına sebep olacaktır. İngiltere
2,4’e gerileyeceğini öngörmektedir.
Kraliçesi Elizabeth’in “İngiltere
Genel olarak ekonomik bübelirsizlik dönemine giriyor.”,
yüme performansı gerilemekte
Rusya Devlet Başkanı Putin’in
olan (Bkz. Grafik 1) küresel
Günler ilerledikçe
“Koronavirüs ile bağlantılı
ekonomideki daralmanın, pantahminler daha da
olarak toplum her şeye hazır
demi sebebiyle mal ve hizmet
kötüleşmekte ve
olmalı.”, Almanya Şansölyesi
tüketimi talebindeki azalma ve
Merkel’in “Almanya 2’nci Dünpandeminin küresel
tedarik zincirindeki kopmalar
ya Savaşından sonraki en büetkilerinin öngörülenden
sebebiyle arz yönlü kesintiler
yük tehdit ile karşı karşıya…”
daha da büyük olacağı
dolayısıyla dibe doğru ivme
şeklindeki karamsar beyanları
dillendirilmektedir. Bu
kazanması riski, her türlü seile birlikte, zaten sağlıkları ile
sebeple ulusal otoriteler
naryoda üzerinde uzlaşma sağendişeleri bulunan toplumilk elde sağlık ve sosyal
lanan hususlardandır. Günler
larda, aynı zamanda gelecek
güvenlik problemlerine
ilerledikçe tahminler daha da
kaygıları da baş göstermeye
odaklandıktan hemen
kötüleşmekte ve pandeminin
başlamıştır.
sonra talebi canlı tutacak
küresel etkilerinin öngörülenÇin ve diğer Asya ülkelehem
de
arzın
sürekliliğini
den daha da büyük olacağı
ri yanında Avrupa ve Kuzey
dillendirilmektedir. Bu sebeple
sağlayacak tedbir
Amerika’da büyük etkiler doulusal otoriteler ilk elde sağlık
paketlerini devreye
ğuran pandeminin küresel
ve sosyal güvenlik problemlerialmaya başlamışlardır.
ekonomi üzerindeki etkisi,
ne odaklandıktan hemen sonbirçok uluslararası kuruluşun
ra talebi canlı tutacak hem de
tahminlerini revize etmesine
arzın sürekliliğini sağlayacak
sebep olmuştur. Asya Kalkıntedbir
paketlerini
devreye
almaya başlamışlardır.
ma Bankası, salgının ne şekilde gelişeceğine bağlı
Salgının etkileriyle mücadele kapsamında ABD
olarak pandeminin küresel ekonomi üzerindeki
yönetiminin 1 trilyon dolar tutarında, İngiliz hümaliyetinin 77 milyar dolar ile 347 milyar dolar
kümetinin yaklaşık 400 milyar dolar büyüklüğünarasında gerçekleşeceğini öngörmektedir. Buna
de, Almanya’nın 600 milyar doları aşan ekonomik
göre 2020 yılı için küresel büyüme tahminlerinin
tedbir, destek ve teşvik paketlerini açıklamaları,
%0,1 ile %0,4 arasında aşağı yönlü revize edilmezikredilen daralma senaryolarının tersine çevrilsi gerektiğini açıklamıştır. Ortaya çıkan negatif etmesini hedeflemektedir. Bu desteklerin içerisinde
kinin üçte ikisinin Çin’e yansıyacağı da aktarılan
genellikle küçük ve orta ölçekli firmaların finansbilgiler arasındadır. Benzer şekilde Ekonomik İş
man sıkıntılarının giderilmesi ve sabit giderleriBirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de, “Koronanin ortaya çıkardığı yükün hafifletilmesi, büyük
virüs: Dünya Ekonomisi Risk Altında” başlıklı raşirketlerin operasyon altyapısı ve kabiliyetlerinin
porunda, 2020 yılının ilk çeyreğinde muhtemelen
Umran • Nisan 2020
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Grafik 3
Küresel Yabancı Sermaye Yatırımı Ev Sahipliği (2018)
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Grafik 2
Dünya Ekonomisinde ABD ve Çin (2018)
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Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri

canlı tutulması, tüketicilerin likidite ihtiyaçlarının
etkili şekilde karşılanması ve böylece pandeminin
bir bankacılık hücumuna yol açması riskinin yönetilmesi, finansal kurumların yükümlülüklerine
ilişkin risklerin giderilmesi ve bağlantılı önlemler
yer almaktadır. Böylece, pandeminin yayılma hızının kontrol altına alınabilmesi maksadıyla gerçekleştirilen toplumsal izolasyon yoluyla hayatın
yavaşlatılmasına yönelik uygulamaların, ekonomik sistemde meydana getireceği duraksamanın
önlenebileceği düşünülmektedir.
Peki, Çin ekonomisinde meydana gelecek daralma nasıl okunmalıdır? Neden Çin’deki bir ekonomik sarsıntının küresel ekonomiyi ciddi ölçüde
etkileyeceği öngörülmektedir? Bu ve benzeri soruların cevabı, Çin’in küresel yatırım, üretim ve dış
ticaretten aldığı payın son yirmi yılda oldukça kritik seviyelere ulaşmış olmasıyla doğrudan ilgilidir.
7,5 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık
%18’ini teşkil eden Çin, 2000 yılında küresel
GSYİH’nın sadece %3,6’sını üretmekte iken, 2018
yılı itibarıyla %16’lık kısmını (Bkz. Grafik 2) tek

başına üretmektedir. ABD’den sonra dünyanın
ikinci en büyük ekonomisi olan Çin, toplam 1,3
trilyon dolar büyüklüğündeki küresel doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarının %17’yi aşan kısmına da (Bkz. Grafik 3) ev sahipliği yapmaktadır.
Elektronikten otomotive değin birçok önemli
markanın üretimlerini Çin’de gerçekleştirdikleri
dikkate alındığında, Çin’de yaşanan pandeminin;
öncelikle hizmet sektöründeki daralma sebebiyle
Çin’in iç ekonomik dengesini doğrudan olumsuz
etkileyeceği, sonrasında ise küresel markaların yatırım kararlarını revize etmeleri dolayısıyla küresel
yatırım ve ticaret üzerinde (özellikle de Çin’e emtia satan ülkeler açısından) negatif saptırıcı etkide
bulunacağı; nihayet küreselleşmenin bir çıktısı
olarak Çin’e yönelik olumsuz algının bir bütün
olarak dünya geneline yayılan bir güven kaybına
neden olacağını söylemek mümkündür.
Keza, küresel ticaret hacminin yapısı itibarıyla
hâlen büyük ölçüde mal alışverişinden oluştuğu,
hizmet ticaretinin ise nispeten daha düşük seviyelerde bulunduğu göz önüne alındığında (Bkz.
Grafik 4), Çin’in imalat sanayi üretiminde meydana gelecek kayıpların doğrudan küresel ticaret
hacmini olumsuz etkileyeceği de aşikârdır. Aynı
şekilde, Çin menşeli turizm ve otelcilik talebinin
zayıflamasıyla birlikte 2020 yılında küresel hizmet ticaretinin de belirgin kayıplar yaşaması ihtimal dâhilindedir.
Böyle bir ortam içerisinde, pandemi öncesinde yoğun şekilde gündemi meşgul eden ticaret
savaşları olgusu ve ABD’nin Çin’i hedef alan ticari kısıtlamalarının devam edip etmeyeceği hususu da önem kazanmaktadır. Her ne kadar ticaret

Çin’in, salgının kontrol altına alınması
sonrasında pandemiyle mücadele
eden diğer ülkelere muhtelif destekler
sağlama politikası, zaten oldukça
iyi bir noktada olduğu yumuşak güç
kapasitesini yükseltmek adına krizi
fırsata çevirme gayretinin en somut
yansımasıdır.
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Grafik 4 Küresel Ticaretin Yapısı (1990-2018)

Grafik 5 Dünya’da Enflasyon Trendi (1982-2018)

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri

Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri

savaşları şimdilik gündemin geri planında kalmış
gibi görünse de, pandemi nedeniyle egemen devletlerin sınırlarını kapatarak salgınla ulusal düzeyde mücadele etme çabaları bağlamında, “küreselleşmenin sonu” tartışmalarının da devam edeceği
söylenebilmektedir.
Küresel ekonomide yavaşlama beklentilerinin
öne çıktığı bu dönemde, fiyatlar genel düzeyinde
meydana gelecek artışın dünya ekonomisini (durgunluk içinde enflasyon anlamına gelen) stagflasyon ortamına sürüklemesi riskinin bulunup
bulunmadığı merak edilen konular arasındadır.
Özellikle salgının etkisiyle paniğe kapılan tüketicilerin temel gıda maddelerine olan taleplerini,
uzun süreli evden çıkamama riski nedeniyle arttırmalarının teorik olarak enflasyonu tetiklemesi
beklenebilmektedir.
Ancak uzun vadeli küresel enflasyon trendinin
(Bkz. Grafik 5) aşağı yönlü olması, pandemi süreci
öncesinde başlayan süreçte temel girdilerden olan
enerji maliyetlerinin belirgin şekilde azalması,
ayrıca panik ortamında gerçekleşmesi muhtemel
fiyat artışlarına dair ulusal yönetimler tarafından
olağanüstü tedbirler geliştirilmesi gerekçeleriyle yaygın bir enflasyon beklentisi bulunmadığını
söylemek yanlış olmayacaktır.
Küresel gündemin doğrudan etkilerinin daha
yakın bir perspektifte somut olarak izleyebileceğimi bölgesel ve ulusal düzeyli analizler de bu
noktada önem kazanmaktadır. Pandeminin ilk
olarak baş gösterdiği Çin’de, Mart ayının ortalarında yeni vaka sayısı sıfıra yaklaşmış, günlük
olarak takip edilen ölümler ise yok denecek düzeye inmiş bulunmaktadır. Çin’in salgını kontrol
altına alması ile birlikte krizin siyasal, ekonomik,
sosyolojik ve psikolojik merkezi Avrupa’ya taşınmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bütünleşme atağı ve refah devleti pratiği ile öne çıkan

Avrupa, pandeminin ciddiyetini kavrayamadığını
bizzat önde gelen liderlerinin ağzıyla itiraf etmiş
durumdadır. Salgının artan bir ivmeyle yaygınlık
kazanması ve aşırı yüklenme nedeniyle, Avrupa
ülkelerindeki sağlık sistemlerinin etkisiz kalması
riski de malumdur.
Toplam yoğun bakım kapasitesi 15.000 olan
bir sağlık sistemi için 56 gün süren ve yaklaşık
30.000 vakanın görüldüğü dağılım grafiğinde
vaka sayısının sürece dengeli şekilde dağıtılmaması durumunda, kapasitenin aşılarak sistemin
çökmesine, yani ölüm oranının yükselmesine
neden olacak senaryo ile vakaların daha dengeli
dağıldığı senaryoda sağlık sisteminin etkili çalışabileceği ve ölümle sonuçlanan vaka sayısının daha
düşük kalabileceği Grafik 6’dan görülmektedir.
Bu senaryonun “kötü” versiyonu oldukça erken dönemde İtalya’da yaşanmıştır. Vaka sayısı
Çin’in yarısı olmasına rağmen ölü sayısı Çin’i aşmış, ölüm oranı ise %8’ler seviyesini geçmiş durumdadır. İtalya’nın pandemiye karşı kontrolü
kaybetmesi ile birlikte, bölgesel entegrasyon modellerine örnek teşkil eden Avrupa bütünleşmesi
de zor bir sınav vermeye başlamıştır. Hâlihazırda
Brexit süreci ile kritik günlerden geçen Avrupa
Birliği, salgın dolayısıyla İtalya özelinde kristalize olan güven bunalımının etkisiyle sona doğru
sürüklenmektedir. Elbette Avrupa Birliği modelinin pragmatist temeller üzerinde “kazan-kazan”
mantalitesinin bir yansıması olarak yükseldiği ve
kolay kolay dağılmayacağı savunulabilir. Ve fakat
Birliğin ana unsurları olan Almanya ve Fransa arasında adeta bir kilit taşı olarak durması hasebiyle Avrupa bütünleşmesinde denge rolü bulunan
İtalya’nın içerisine düştüğü çıkmazda birlik üyelerince kaderine terk edilmesi sonucunda ütopik
Avrupa bütünleşmesinin uçurumun kıyısına geldiği söylenebilir.
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Grafik 6 Pandeminin Olası Seyri

Grafik 7 Petrol Fiyatlarının Seyri (1982-2018)
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Kaynak: Yazarlar Tarafından Hazırlanmıştır.

Kaynak: BP, Statistical Review of World Energy.

Nihayet İtalya’nın Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Maurizio Massari, AB’nin salgın karşısında
aciz politikasına, İtalya’nın yalnız bırakılmasına
tepkisini şöylece göstermiştir: “Ne yazık ki tek bir
AB ülkesi bile Komisyon’un çağrısına yanıt vermedi, şüphesiz bu Avrupa dayanışması için iyi
bir işaret değil. Virüs gelip geçecek ancak geriye
kayıtsızlığın ve bencilliğin kokuşmuş tohumları
kalacak” Aynı şekilde Sırbistan’ın Devlet Başkanı
Vucic de: “Şimdi anlıyoruz ki Avrupa dayanışması
diye bir şey yokmuş, o yalnızca kağıt üstünde bir
masalmış.” diyerek AB’den umudunu kesmiştir!
Avrupa’nın içine düştüğü güven bunalımı ve
takındığı umursamaz tavra kıyasen, pandeminin
başlangıç noktası olan Çin’in, salgının kontrol
altına alınması sonrasında pandemiyle mücadele
eden diğer ülkelere muhtelif destekler sağlama
politikası, zaten oldukça iyi bir noktada olduğu
yumuşak güç kapasitesini yükseltmek adına krizi
fırsata çevirme gayretinin en somut yansımasıdır.
Bu şekilde Avrupa’nın etkisiz kaldığı coğrafyalardaki güç boşluğunu da Çin’in dolduracağını tahmin etmek zor değildir.
Doğal kaynak zengini Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde pandemi an itibariyle etkisini (İran
hariç) tam manasıyla hissettirmemiştir. Yoğun
kamu sağlığı tedbirlerinin uygulandığı Arap dünyasında gündemin en üst sırasında “petrol şoku”
bulunmaktadır. Pandeminin küresel ekonomik
beklentileri ve ham petrol talebini olumsuz etkileyerek zaten düşen fiyatlarda aşağı yönlü ilave baskı oluşturması sonrasında bu durumu görüşmek
üzere toplanan OPEC ve OPEC dışı bazı petrol
üreticisi ülkelerin, üretim kesintisi yönünde karar alamamaları dolayısıyla petrol fiyatlarında son
yirmi yılın en büyük düşüşü görülmektedir (Bkz.
Grafik 7).

Bu karar(sızlık) sonrasında Rusya ile Suudi
Arabistan’ın petrol fiyatları üzerinden giriştikleri
“petrol fiyatları savaşı” neticesinde Arap Dünyasının ekonomi politiğinin bel kemiğini oluşturan
rantiyer devlet modelinde büyük sarsıntılar ortaya
çıkması ve siyasal sistem krizlerinin baş göstermesi kaçınılmaz görünmektedir. Her ne kadar güçlü tasarruf ve yatırım fonlarına sahip bulunsalar
da dünyanın büyük bir kısmını etkisi altına alan
pandeminin Arap ülkelerindeki yayılma hızının
yükselmesi projeksiyonunda, bölgedeki sosyoekonomik yapının derinden etkileneceği büyük
bir krizin tetiklenme riskinin bulunduğu da ortaya konulmaktadır.
Bölgedeki etki gücü yüksek bir diğer önemli
aktör olan İran’a ise ayrı bir parantez açmak gerekmektedir. Bir yandan iç siyasette hararetli günler yaşayan ve ABD’nin ambargo kıskacı nedeniyle
oldukça zor zamanlardan geçen İran, şimdilerde
ise pandemiden ve petrol şokundan ağır şekilde
etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. Ülkelerin sınırlarını kapattığı ve ticari faaliyetin kademeli olarak ertelendiği yoğun salgın atmosferinde
İran yönetiminin, düşen enerji fiyatları ve artan
kamu harcamaları dolayısıyla ortaya çıkacak ekonomik darboğazı nasıl yöneteceği ve toplumsal
taleplere ne şekilde karşılık vereceği ise tam bir
muammadır.
Küresel sistemin temellerinden sarsıldığı, ulus
devletlerin pandeminin yıkıcı etkileriyle baş başa
kaldıkları bu süreçte, ekonomik yapıları petrol ve
petrole dayalı sanayi üretimine odaklanmış bulunan Ortadoğu ve Kuzey Afrika genelinde, halkın
temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sağlıklı bir tedarik zincirinin oluşturulamaması hâlinde,
2010 yılının sonunda başlayan Arap İsyanları
sürecinin yeni bir aşamaya taşınarak bölgedeki
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yönetim sistemlerinin kaderini belirlemesi muhtemel gözükmektedir.
Değinilmesi gereken en kritik konulardan birisi de pandeminin kendi kendini yeniden üreterek daha etkili bir şekilde geri dönmesi riskidir.
Bu riskin en önemli bileşeni olarak, sağlık sistemi olarak dünyanın en savunmasız bölgesi olarak
ifade edebileceğimiz Afrika kıtası işaret edilebilir.
Salgın henüz Sahra-Altı Afrika olarak tanımlanan
coğrafyada büyük bir yayılım göstermemiştir.
Ancak herhangi bir şekilde bu coğrafyada etkili
olması durumunda; oldukça yüksek ölüm oranlarının görülmesi, virüsün buradan tekrar tüm
dünyaya yayılması, bu yeniden yayılımın virüsün
mutasyona uğraması nedeniyle daha da tehlikeli
bir hâl alması gibi olumsuz senaryoların da rasyonel şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Küresel pandeminin Türkiye’deki etkileri nispeten daha geç tarihlerde görülmüştür. 80 milyonu aşan nüfusu ile dünya ekonomisinde %1
civarında payı olan, özellikle pandeminin yeni
merkezi olan Avrupa ülkeleriyle önemli ticari bağlantıları bulunan ve jeostratejik konumu sebebiyle transit mal ve insan geçişi bakımından oldukça
hareketli bir coğrafi konumda bulunan Türkiye’de
de salgının kısa süre içerisinde görüleceği öngörülmüş ve gerekli tedbirler olabildiğince ciddiyetle alınmıştır. Bir yandan pandemiyle mücadele
ederken, diğer yandan da -gayet isabetli yaklaşımla- piyasaya likidite sağlayıp, talep cephesini ve
finansman kanallarını genişleterek arz kanadını
canlı tutmaya matuf hamlelere girişilmiştir.
Ekonomik İstikrar Kalkanı adı verilen önlemler paketi ile birlikte iç ekonomik dengenin
pandemiden yara almaması amaçlanırken; orta
vadede dış ticaret hacminin Avrupa’da yaşanacak
ekonomik durgunluktan etkilenmemesine yönelik alternatif tedbirler geliştirilmekte ve salgının
Çin’in itibarında meydana getirdiği tahribat sebebiyle oluşan boşlukların, düşen petrol fiyatlarının
girdi maliyetlerinde ortaya çıkaracağı avantajın etkisiyle uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün
arttırılması hedeflenmektedir.
Dünya tarihinde salgınlar başta nüfus olmak
üzere ülkelerin ve/veya bölgelerin sosyal yapılarında köklü değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur. 14. yüzyılda Çin merkezli olarak ortaya çıkan
büyük veba dünya genelinde 200 milyon insanın
ölümüne neden olduktan sonra Avrupa’yı da etkisi altına alarak büyük sosyolojik dönüşümler ve

ekonomik çöküntüler ortaya çıkarmıştır. 20. yüzyılın en büyük salgını olan İspanyol gribi de, 18
ay içerisinde 50-100 milyon arasında insanın (o
dönemde dünya nüfusunun %15’i) ölümüne sebebiyet vererek, büyük vebaya benzer birçok sosyo-ekonomik etkiler meydana getirmiştir.
Bugün, insanlık, bundan önce yaşanan pek
çok salgın gibi yine dünyanın tamamına yayılan ve
öldürücü etkileri ile birçok insanın hayatını tehdit
eden önemli bir pandemi tehdidi ile karşı karşıyadır. Esasen daha evvel tecrübe edilen salgınlardan çok da farklı bir nitelik taşımayan pandemi
neticesinde, birçok önemli uluslararası kurum ya
da düşünce kuruluşunun vurguladığı gibi belirgin bir ekonomik durgunluk yaşanacağı öngörülmektedir. Fakat tam da küreselleşmenin mevcut
statükosunun sorgulandığı dönemde ortaya çıkan
bu salgının en kritik, sarsıcı ve kalıcı ekonomi politik etkilerinin, günümüz siyasal sistemlerinin ve
iktisadi yapılarının düşünsel temellerinin atıldığı
Avrupa medeniyetinin ulaştığı statükosu üzerinde
olacağı söylenebilmektedir.
Siyasi birlik olma yolunda ilerlemekte iken,
önce Brexit, daha sonra pandemi nedeniyle üyeleri arasında büyük bir güven bunalımının içine
sürüklenen Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak
üzere Asya’dan Latin Amerika’ya değin bölgesel
entegrasyon süreçleri içerisinde bulunan birçok
ülkede ulusal sınırların yükselmesi, ekonomik
diplomasi ve askeri güvenlik kapasitelerinin olağanüstü dönemlerde kendi kendilerine yetebilecek kabiliyete ulaştırılmasına yönelik tercihlerin
ön plana çıkması beklenmektedir. Nihayet bölgesel güçler üzerinde yükselen çok kutuplu küresel
denge mekanizmasının, yerini, tüm risk ve tehditleri mahfuz şekilde, en azından yakın dönemde güçlü/büyük ulus devletlerarasındaki rekabete
dayalı yeni bir küresel düzen türevine bırakacağı
öngörülmektedir. Bu durumda, “küresel kamusal
kötü”lerle mücadelede eşgüdüm sağlayacak ve
etkin bir operasyon kapasitesi ortaya koyabilecek uluslararası kuruluşların etkilerinin artması
beklenmektedir.
Önümüzdeki günlerde gündemi en fazla meşgul edecek soru şu şekilde ifade edilebilir: Siyasal
arenada yaşanması beklenen bu köklü değişiklik,
geri dönülemez derecede çok uluslu yapıya kavuşmuş bulunan şirketlerin üretim metotlarına ne
şekilde yansıyacaktır?
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