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Yeni Dünyanın Derinleşen Krizi:
Pandeminin Küresel Statükoya Etkileri
Pandeminin ilk dönemlerinde öngörülen küresel tedarik zincirlerinin kopması riski,
global üretim süreçlerinin parçalı ve kompleks yapısı sebebiyle gerçeğe dönüşmüştür.
Olağan senaryoya göre çok uluslu işletmeler açısından küresel talebin yeterli seviyeye
yükseldiği, yatırımların sonuçlarının öngörülebildiği, üretim ve ticaret süreçlerinin
gerekli esnekliğe kavuştuğu, küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırıldığı
en erken 2022 yılında toparlanmaya başlaması beklenen küresel yatırım ve ticaret
hacminin normal seyrine dönmesinde esas belirleyici olanın ise işin politika boyutuna
referans veren küresel ekonomik yönetişimin başarı düzeyi olacağı muhakkaktır.
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019 yılının Aralık ayında Çin’in büyük şehirlerinden Wuhan’da ortaya çıkan ve hızla dünya
geneline yayılarak pandemiye dönüşen COVID-19
salgını, 2008 mali kriziyle derin bir sarsıntı geçirmiş olan küresel ekonomi politik sistemde kalıcı
hasar bırakma potansiyeli taşımaktadır. Dünya
genelinde enfekte olan kişi sayısının 30 milyonu,
hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1 milyonu aştığı şu günlerde, salgının aşı ve benzeri önleyici ya
da tedavi edici şekilde kontrol altına alınabileceğine yönelik açık ve güven veren bir yöntem henüz
bulunamadı. Bu yüzden, pandeminin siyasal, toplumsal ve ekonomik düzlemde ortaya çıkaracağı
orta ve uzun dönemli karmaşık etkiler tartışılmaya ve tahmin edilmeye çalışılmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından asırlık bir tecrübe olarak nitelendirilen COVID-19 salgınında
dünya genelindeki vaka sayıları artmaya devam
etmektedir ve henüz zirve noktayı yakalayamamıştır (Bkz. Grafik 1).
Tabloyu daha karamsar hâle getiren gelişme
ise salgının ilk şoku atlatıldıktan ve gerek ulusal
gerekse uluslararası düzeyde, ekonomik saikler de
nazarı itibara alınarak olağanüstü tedbirler gevşetildikten sonra ölüm oranlarının tekrar yükselişe
geçmiş olmasıdır (Bkz. Grafik 2).
Bu durum, yeni normale geçişten sonra, eskiye göre yavaşta olsa işlemeye başlayan ekonomi
döngüsünün salgınla mücadele konusundaki en

çetin handikap olduğunu işaret etmektedir. Bir taraftan salgın ve tedbirler nedeniyle fiziki ve psikolojik olarak yorgun düşen küresel toplum, diğer
taraftan da pandeminin ekonomik maliyetlerine
katlandığı cihetle doğrudan olumsuz refah etkisine maruz kalmaktadır. Ülkeden ülkeye değişim
gösterse de Birlemiş Milletler’in ifadesiyle, küresel yoksulluğu ve eşitsizliği arttıracağı hususunda
şüphe bulunmayan pandemi dolayısıyla oluşan
sosyolojik gerilimin, siyasal sistemlerin niteliğinden, devletlerin neoliberal paradigmalarına, toplumsal davranış kalıplarından dış politika tercihlerine, sermaye hareketlerinin yönü ve hızından
küresel iktisadi döngünün prensiplerine kadar
muhtelif alanlarda statükonun revizyonuna neden
olması beklenmektedir.
Gelinen noktada, pandeminin ilk dönemlerinde öngörülen en büyük riskin, sürecin kontrol altına alınamamış olması sebebiyle gerçekleşmekte
olduğu izlenmektedir. Global üretim süreçlerinin
parçalı ve kompleks yapısının ortaya çıkardığı
riskin etkin şekilde yönetilememesi nedeniyle
küresel tedarik zincirlerinde kopmalar meydana
gelmiştir. Küreselleşme olgusunun başat aktörleri olan çok uluslu işletmelerin, özellikle imalat
sanayisinde ihtiyaç duydukları hammadde ve ara
malını tam ve zamanında üretim sürecine dâhil
edememeleri, nihai malların satışa sunularak talebe karşılık verilememesi dolayısıyla fiyatlama
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birlikte, uzun mesafeli tedarik zincirlerinin etkili
davranışlarını bozmuş; piyasaları her türlü fiyat
çalışamaması problemine bağlı olarak yerel ya da
ve miktar manipülasyona açık hâle getirmiştir.
yakın coğrafyalarda tedarikçi arayışı hız kazanKeza temel mallar ve ihtiyaç maddelerinin ülkeler
mış, globalleşme senaryosunun aksine lokalleşme
arasındaki hareketleri de korumacılık, kendi keneğilimleri güçlenmiştir. Küresel
dine yeterlilik ve stratejik değisalgının kontrol altına alınamaşim öngörüsü gibi reflekslerle
ması ya da alınsa dahi ilerleyen
sınırlanmıştır.
Türkiye, bu dış
zaman diliminde benzer süreçDünya Bankası tarafından
dengesizlik riskini etkili
lerin ortaya çıkması hâlinde,
yıllık olarak hazırlanan Dünya
şekilde yöneterek tedarik
durumun daha da kötüleşeceKalkınma Raporunun “Küresel
zincirini koruyabilmek
ği ve küresel tedarik zincirleri
Tedarik Zinciri Çağında Kaliçin petrol ve doğalgaz
hacminin belirgin şekilde dibe
kınma İçin Ticaret” başlığıyla
boru hattı anlaşmalarıyla
doğru ilerleyeceği tahmin edilçıkan 2020 yılı yayımında, bilenerji güvenliğini
mektedir (Bkz. Grafik 3).
gi teknolojileri ile iletişim ve
garantiye almakta; aynı
Bu durumun ilk etkilerini,
ulaşım altyapılarının gelişmezamanda Karadeniz
ev sahibi ülkelere doğrudan
si, taşımacılık maliyetlerinin
ve Akdeniz’deki
yabancı sermaye yatırımı girişdüşmesi, uluslararası ticaretin
sismik araştırma ve
lerinden izlemek mümkündür.
serbestleştirilmesi gayretleri,
sondaj
faaliyetleri
Birleşmiş Milletler Ticaret ve
yeni küresel aktörlerin yükile
orta-uzun
vadede
Kalkınma Konferansı (UNCsek işgücü kapasiteleriyle ürekendine yetecek enerji
TAD) tarafından yayımlanan
time dâhil olmaları, finansal
kaynaklarına
erişebilmeyi
2020 yılı Dünya Yatırım Raimkânların genişlemesi gibi itihedeflemektedir.
porunda, 2019 yılında 1,5
ci kuvvetler sayesinde 1990’lı
Trilyon ABD dolarını aşmış
yıllarda hızlı bir şekilde büolan küresel yatırım akımlarıyüyen “küresel ticaret içindeki
nın, pandeminin etkili olduğu
tedarik zinciri hacmi”nin, özel2020 yılında %40 daralacağı öngörülmektedir
likle 2008 küresel mali krizi ile birlikte, çok ulus(Bkz. Grafik 4). Bu azalış trendinin 2021 yılında
lu yatırımcıların güven kaybına bağlı olarak dusınırlı da olsa süreceği ve böylece 2005 yılından
rağanlaştığı görülmektedir. COVID-19 salgınıyla
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sonra ilk defa doğrudan yabancı sermaye akımlarının 1 trilyon ABD dolarının altında gerçekleşeceği beklenmektedir.
Pandemi sürecinin doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerinde ortaya çıkardığı arz-talep
ve politika şokları neticesinde yatırımlarının geri
dönüşüne yönelik öngörülerini sağlıklı şekilde
yapamayan çok uluslu işletmelerin, yeni yatırım
kararlarında çekingen davrandıkları gözlemlenmektedir. Bir yandan küresel salgının etkisiyle
yatırım yapılan ülke içindeki kısıtlayıcı tedbirler,
diğer yandan ise kaynak ülkenin korumacılık refleksiyle dışa yönelen yatırımlar üzerinde uyguladığı engelleyici politikalar sürecin yönetilmesini
daha da zor hâle getirmektedir.
Yine 2020 yılı Dünya Yatırım Raporu verilerine göre, net olarak gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru yönelen yabancı sermaye
akışında olağan trendin yavaşladığını ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerden çıkan
sermaye yatırımlarının düştüğünü izlemek mümkündür (Bkz. Grafik 5). Buna göre küresel yatırımların %20’sini aşan oranda yabancı sermayeye
ev sahipliği yapan Çin ve diğer Asya ülkelerinin
bu gidişattan en fazla zarar gören ekonomiler olması beklenmektedir. Keza, dünyanın en önemli
çok uluslu petrol şirketlerinden birisi olan BP’nin,
küresel enerji talebinin pandemi öncesindeki seviyeleri uzunca bir süre yakalayamayacağı şeklindeki tahmininin gerçekleşmesi durumunda ekonomik performansları enerji sektörü yatırımlarına

ve petrol ihraç gelirlerine bağlı birçok Orta ve Batı
Asya ülkesinin oldukça zor durumda kalması da
aşikârdır.
Küresel tedarik zincirinin arz boyutunu ifade
eden yabancı sermaye yatırımları gibi, talep yönünü gösteren toplam dış ticaret hacmi de benzer
sinyalleri vermektedir. Dünya Ticaret Örgütünün
Ağustos ayında yayımladığı Mal Ticareti Barometresi verilerine göre, olağan dönemlerde 100
gösterge rakamının üzerindeki değerler dünya ticaretindeki genişlemeyi ifade etmekte iken, 2020
yılının özellikle COVID-19 pandemisinin etkili
olduğu ikinci çeyreğinde endeks 80’li değerlere
kadar gevşemiştir. 2007 yılından bu yana kaydedilen en düşük rakamlara inen küresel ticaretteki
bu azalış ivmesinin, içinde bulunulan belirsizlik
ortamı sebebiyle nasıl bir vadede toparlanacağı
meçhuldür. Dünya Ticaret Örgütü, küresel mal
ticareti hacminin genel trendinin “V” şeklindeki
hızlı bir toparlanmadan ziyade, sürece yayılmış
“L” biçiminde bir düzelmeyi öngörmektedir.
Olağan senaryoya göre, çok uluslu işletmeler
açısından küresel talebin yeterli seviyeye yükseldiği, yatırımların sonuçlarının öngörülebildiği,
üretim ve ticaret süreçlerinin gerekli esnekliğe
kavuştuğu, küresel tedarik zincirlerinin yeniden
yapılandırıldığı en erken 2022 yılında toparlanmaya başlaması beklenen küresel yatırım ve ticaret hacminin normal seyrine dönmesinde esas
belirleyici olanın ise işin politika boyutuna referans veren küresel ekonomik yönetişimin başarı
seviyesi olacağı muhakkaktır. Fakat pandeminin
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kısa dönemli etkilerinin hissedileceği 2020-2022
döneminde, yıldan yıla değişmekle birlikte, 70’li
yıllardan bu yana ortalama trendi %4’ten %2’ye
kadar gerilemiş bulunan ve dolaylı etkileri küresel toplum tarafından derinden hissedilecek olan
küresel büyüme oranının da beklenenin ötesinde
olumsuz etkilemesi muhtemel görünmektedir.
Küresel ekonominin ulusal yönetimleri zora
sokan daralma ve istikrarsızlık temayülü karşısında, global tedarik zincirindeki bahse konu yapısal
değişikliklerin önemli bir fırsat sunduğu söylenebilir. Çok uluslu işletmelerin salt iktisadi kazanç
mantalitesiyle giriştikleri ulus, hatta kıta aşırı birçok yatırımlarından geri adım atarak kaynak ülke
ya da yakınındaki yatırım alanlarına yönelmesi
neticesinde, bu yatırımların istihdam olanakları
ve tedarik güvenliği gibi doğrudan ve/veya dolaylı avantajları kaynak ülkenin refahına reel olarak
olumlu etkide bulunacaktır.
Küresel tedarik zincirinde meydana gelen yapısal değişiklik sonucunda ulusal ekonomilerin
kırılganlık seviyelerinin azalması ile birlikte, globalleşme sürecinin hızlandığı 90’lı yıllardan bu
yana yayılma ve bulaşma etkisiyle ülkeleri istikrarsızlaştıran finansal piyasaların da bu süreçten
olumlu yönde etkileneceği değerlendirilmektedir.
Her ne kadar reel ekonomiyle finansal sektör arasındaki bağlar oldukça gevşemiş olsa da yavaşlayan yabancı sermaye hareketleri kısmen de olsa

döviz piyasalarındaki oynaklıkları gidererek ekonomik istikrara katkı sağlayacaktır.
Çok uluslu işletmelerin yatırım politikalarındaki dönüşümün bir diğer etkisinin siyasal
sistemler üzerinde ortaya çıkacağı söylenebilir.
Genel olarak ulusal güvenlik, özelde ise ulusal
ekonomik güvenlik stratejilerini tahkim ederek
içe dönen ülkelerde güvenlik-baskın tarz-ı siyaset
ön plana çıkmaktadır. En azından temel ihtiyaç
maddeleri bakımından iç talebe cevap verebilerek
dışa bağımlılığı ortadan kaldırabilecek bir altyapıya sahip olma yarışına giren ulus devletlerin politik olarak daha da bağımsızlaşmaları sonucunda,
hükümetlerin iç siyasette güç kazanması, katılımcılığa ve özgürlüklere referans veren demokratik
niteliklerin törpülenmesi gibi nedenlerle otoriterlik eğilimlerinin yükselmesi beklenmektedir.
Pandeminin doğrudan ve dolaylı etkileri sebebiyle içe problemlere odaklanan ülkelerde, neoliberal dönemde kendisine düzenleyici ve denetleyici bir rol biçilen minimal devlet anlayışının
terkedilmesi; başta sağlık sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlar ve diğer sektörleri güçlendirmeye yönelik tedbirler dolayısıyla devletin ekonomi
içindeki payının büyümesi normal karşılanmalıdır. Bu durumda, kamu kesiminin kaynak dağılımına doğrudan müdahale etmesi neticesinde,
milenyum ile birlikte istikrarsızlığın kural hâlini
aldığı neoliberal sistemde, aynı zamanda önemli
bir iktisadi aktör olan devlete biçilen roller de değişime uğrayacaktır.
Kamu kesiminin genişlediği, sivil toplumun
ve hukuk güvenliğinin zayıfladığı, temel hak ve
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özgürlüklerin sınırlandığı ülkelerde, en önemli
iyi yönetişim unsurlarından olan hukukun üstünlüğü algısının azalması ve yolsuzluğun kontrolü kapasitesinin zayıflaması beklenmektedir.
Nedenleri ve etkileri hakkında geniş bir literatür
bulunan yolsuzluk fenomeninin yıkıcı etkileri ile
siyasal iktidarın gücü arasında doğru orantı bulunmaktadır. Meşruiyet zemininden bağımsız
olarak kudreti artan iktidarların hesap verme sorumlulukları azalacağından, Uluslararası Şeffaflık
Örgütünün kavramlarıyla küçük (petty) ve/veya
büyük (grand) yolsuzluk türlerinde artış beklenmesi yanlış olmayacaktır. Yine iç piyasaya odaklanmış bulunan işletmeler arasındaki rekabetin de
yolsuzluk ilişkilerini besleyeceği tahmin edilmektedir. Öte taraftan, yabancı sermaye yatırımlarının
azalması dolayısıyla, genel olarak çok uluslu işletmelerin ev sahibi ülkedeki bürokratik prosedürleri aşmak için sıklıkla başvurduğu yolsuzluğu teşvik eden çalışma prensiplerinden azade kalınmış
olacaktır.
***
COVID-19 pandemisinin olası etkilerinin
Türkiye’de de hissedileceğine şüphe yoktur. Tarihi-psikolojik motivasyonu, stratejik konumu,
büyük ve nitelikli nüfusu ile hinterlandında bulunan ülkelerden farklılaşan Türkiye’nin, yakın
dönemde siyasal karar alma süreçlerini etkin hâle
getirmek için gerçekleştirdiği yönetim reformu
sayesinde küresel salgın sürecini başarılı şekilde
yönettiği hususunda geniş bir konsensüs bulunmaktadır. Gerçekçi bir yaklaşımla, yeni yönetim
sisteminin birtakım eksiklikleri bulunduğu bizzat
siyasal irade tarafından da kabul edilmekte ve yakın dönemde cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha da güçlendirilmesine yönelik kısmi
düzenlemelerin gündeme geleceğine ilişkin beyanatlar verilmektedir.
Türkiye, herhangi bir doğal kaynağa bağımlı
olmayan, temel sektörler bazında yüksek üretim,
istihdam ve ihracat kapasitesi bulunan “çeşitlendirilmiş” ekonomik yapısıyla dikkat çekmekte
olup; katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlere
yönelmek, işgücünün niteliğini geliştirmek, ar-ge
çalışmalarına daha geniş maddi imkânlar ayırmak
suretiyle iktisadi rekabet gücünü daha da arttırmak hedefindedir. 2000 ve 2001 krizlerinden çıkardığı derslerle birçok reform yapıp kamu mali
dengesi ile bankacılık ve finans sistemini güçlendiren Türkiye, özellikle enerjide dışa bağımlılığı

nedeniyle yüksek cari işlemler açığı vermekte ve
bu nedenle hemen her cephede döviz kuru ataklarıyla karşı karşıya kalmaktadır.
Türkiye, bu dış dengesizlik riskini etkili şekilde yöneterek tedarik zincirini koruyabilmek
için petrol ve doğalgaz boru hattı anlaşmalarıyla
enerji güvenliğini garantiye almakta; aynı zamanda Karadeniz ve Akdeniz’deki sismik araştırma ve
sondaj faaliyetleri ile orta-uzun vadede kendine
yetecek enerji kaynaklarına erişebilmeyi hedeflemektedir. Birtakım dış politika baskılarına rağmen
makro ölçekli stratejik yatırımlara devam etme ve
enerji kaynaklarına erişme iradesini her mecrada
kararlılıkla vurgulamaktadır. Türkiye, COVID-19
pandemisinin ortaya çıkardığı ortamı fırsata çevirerek, savunma sanayiindeki gelişmelerden ve yumuşak güç unsurlarından aldığı destekle, küresel
tedarik zincirlerindeki kopmalar nedeniyle özellikle Çin’den boşalan potansiyel ihraç pazarlarına
yönelerek dış kaynak ihtiyacını bir nebze olsun
dengelemeyi amaçlamaktadır.
Türkiye ekonomisinde, henüz faiz-enflasyon
sarmalının kırılamamış olması nedeniyle iç ekonomik istikrarın sürdürülebilir şekilde temin
edilemediği söylenebilir. Cumhurbaşkanının faizenflasyon ilişkisine dair alternatif tezinin “piyasalar” tarafından tereddütle karşılandığı cihetle olası istikrarsızlık dönemlerinde iktisadi aktörlerin
davranışları öngörülememektedir. 2018 yılından
bu yana özellikle döviz kuru kaynaklı dış ataklar karşısında otomatik istikrarlandırıcı mekanizmalar etkili olarak çalışmamakta; durum, Hazine
ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ekonomi
kurumlarının gelişen olaya özel önlemleri devreye
koymaları ve yoğun mücadeleleri ile kontrol altına
alınmaya çalışılmaktadır. Kuşkusuz faiz-enflasyon
ilişkisinde küresel oyun kurucuların dikte ettiği
modeli benimsemeyip, kendi dinamiğinize uygun
bir seçenek geliştirmek politik yapıcıların takdirindedir. Ancak bu durumda, yumuşak karnınıza
yönelecek hamlelere karşı koruyucu yapısal tedbirlerinizin alınması beklenmektedir. Türkiye’nin
yakın vadeli en büyük mücadele alanlarından birisi ulusal yönetişim kapasitesini güçlendirecek
yapısal tedbirlerin, siyasal meşruiyet zemini de
oluşturulmak suretiyle hayata geçirilmesidir.
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