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Yönetici Özeti 

Avrupa ve Orta Asya bölgesinin yükselen piyasalarında ve gelişmekte olan 
ekonomilerinde büyüme oranı 2019 yılında yavaşlayarak yüzde 2,2’ye düştü. 
Bu yavaşlamada bölgenin en büyük iki ekonomisi olan Türkiye ve Rusya Fed-

erasyonu’ndaki zayıflıklar belirleyici oldu. Türkiye’de finansal piyasalarda daha önce 
başlayan sıkıntılar büyümede sert bir yavaşlama ile sonuçlanırken, Rusya’da zayıf ta-
lep ve petrol üretimindeki kısıntılar sebebiyle ekonomik faaliyet durağanlaştı.  
Şubat ayında, koronavirüs salgını yıl başı itibariyle daha yeni başlamış olan toparlan-
mayı sekteye uğrattı. Bu güncelleme raporu, hızla değişen durumu göz önünde bu-
lundurarak, salgına ilişkin farklı senaryolar altında bölgeye ilişkin son gelişmeleri ve 
büyüme görünümünü özetlemektedir. Potansiyel geçiş kanalları tartışılmakta, yayılma 
etkileri ile ilgili tahminler sunulmakta ve gerekli politika müdahaleleri vurgulanmak-
tadır. 
Koronavirüs pandemisinin bölgedeki büyüme üzerindeki etkisi, salgının nasıl 
evrildiğine bağlı olacaktır. Salgının yılın ikinci yarısına kadar büyük ölçüde kontrol al-
tına alınması ve karantinalar, seyahat kısıtlamaları ve uluslararası sınırların kapatılması 
dahil olmak üzere salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin kaldırılması duru-
munda ve ekonomik faaliyet yeniden başlayabilecek, tedarik zincirleri toparlanabilecek 
ve finansal piyasalar ve emtia fiyatları istikrara kavuşabilecektir. Ancak, virüsün çok 
sayıda ülkeye yayılması ve salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin 2020 yılının 
üçüncü çeyreğine sarkması durumunda, finansal piyasa baskıları devam edecek, emtia 
fiyatları zayıf seyretmeye devam edecek, ulusal sağlık sistemleri baskı altına girecek ve 
büyüme üzerindeki etkiler daha ağır olacaktır. Her iki halde de bölgeyi bir resesyon 
beklemektedir. 
Etkinin büyüklüğü belirsiz olmakla birlikte, pandeminin günlük faaliyeti kesintiye 
uğratarak, emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı uygulamaya devam ederek, 
birbirlerine sıkı bir şekilde bağlı küresel ve bölgesel tedarik zincirlerini bozarak, seya-
hat ve turist hareketlerini azaltarak ve bölge ekonomilerinin ihracat taleplerini azal-
tarak kısa vadeli görünümü raydan çıkarması muhtemeldir. Hastalığın yayılımını 
yavaşlatmaya yönelik politikaların sağlık faydaları ile bunların ekonomik maliyetleri 
arasında tercihler yapılması gerekmektedir. Bu zorlu dönemlerde, politika yapıcıların 
hayat kurtarmak için kararlı bir şekilde hareket etmeleri ve halk sağlığı sistemlerine 
yatırım yapmaları, ancak aynı zamanda en kırılgan gruplara yönelik  güvenlik ağlarını 
güçlendirerek, kısa vadeli krediler, vergi indirimleri veya sübvansiyonlar yoluyla özel 
sektörü destekleyerek, faiz oranlarını düşürmek için hazırlıklar yaparak ve finansal is-
tikrarı ve güven seviyesini yükseltmek için likidite enjekte ederek ekonomik maliyeti 
en aza indirmeleri önemlidir. 
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Teşekkür 

Bu Avrupa ve Orta Asya (ECA) Ekonomik Güncelleme Raporu, Makroekonomi, 
Ticaret ve Yatırım ile Yoksulluk ve Eşitlik Küresel Uygulamaları ile işbirliği içer-
isinde, Aslı Demirgüç-Kunt’un liderliğini yaptığı ECA Baş Ekonomistlik Ofisi 

tarafından hazırlanmıştır. 
Raporun birinci bölümü, Adil Büyüme, Finans ve Kurumlar Uygulama Grubu bünye-
sindeki Beklentiler Grubu ile işbirliği içerisinde hazırlanmıştır. Çalışma ekibinde 
Collette Mari Wheeler, Carlos Arteta, Michael Lokshin, Julia Renee Roseman Nor-
fleet, Vasiliki Papagianni, Kaltrina Temaj, Dana Lauren Vorisek ve Hrisyana Stefanova 
Doytchinova yer almıştır. Andrew Burns, Beklentiler Grubu tarafından üretilen küresel 
senaryolar ile uyumlu bölgesel büyüme senaryolarını sağlamıştır. Enrique Blanco Ar-
mas, Donato De Rosa, Ivailo V. Izvorski, Evgenij Najdov, Habib Nasser Rab ve Apurva 
Sanghi tarafından faydalı yorumlar ve katkılar sağlanmıştır. 

Raporun ikinci bölümü, Makroekonomi, Ticaret ve Yatırım Küresel Uygulaması (An-
drew Burns, Lalita M. Moorty, Sandeep Mahajan ve Gallina Andronova Vincelette 
liderliğinde) ve Poverty and Equity Küresel Uygulaması (Salman Zaidi liderliğinde) 
ekipleri tarafından hazırlanmıştır. Bu ekiplerde aşağıdaki personel görev yapmıştır: 
Azamat Agaidarov, Enrique Blanco Armas, Sarah Nankya Babirye, Reena Badiani-Mag-
nusson, Olena Bogdan, Benoit Philippe Marcel Campagne, Cesar Cancho, Marie-Anne 
Chambonnier, Alexandru Cojocaru, Marcel Chistruga, Paul Corral, Pablo Facundo 
Cuevas, Donato De Rosa, Mariam Dolidze, Andrei Silviu Dospinescu, Bakyt Dubashov, 
Hasan Dudu,  Olga Emelyanova, Samuel Freije-Rodriguez, Alan Fuchs, Josip Funda, 
Mismake D. Galatis, Anastasia Golovach, Claudia Gutierrez, Gohar Gyulumyan, Al-
exander Haider, Kiryl Haiduk, Sandra Hlivnjak, Saida Ismailakhunova, Ivailo Izvor-
ski, Charl Jooste, Jonathan George Karver, Faruk Khan, Edith Kikoni, Milan Lakicevic, 
Chang Kee Lee, Leonardo Ramiro Lucchetti, Sanja Madzarevic-Sujster, Monika Anna 
Matyja, Mikhail Matytsin, Kristina Cathrine Mercado, Rose Mungai, Evgenij Najdov, 
Metin Nebiler, Minh Cong Nguyen, Trang Van Nguyen, David Night, Desislava Eniko-
va Nikolova, Ana Maria Oviedo, Catalin Pauna, Alisher Rajabov, Nadir Ramazanov, 
Monica Robayo, Paul Andres Corral Rodas, Natasha Rovo, Armineh Manookian Sal-
masi, Apurva Sanghi, Marc Tobias Schiffbauer, Gregor Schwerhoff, William Hutchins 
Seitz, Asli Senkal, Lazar Sestovic, Dhiraj Sharma, Hilda Shijaku, Bojan Shimbov, Mary-
na Sidarenka, Sangjin Song, David Andrew Stephan, Thi Thanh Thanh Bui, Eskender 
Trushin, Michal Tulwin, Christoph Ungerer, Kristina Vaughan, Tara Vishwanath ve 
Ekaterina Vostroknutova.
Sandra Gain ve Barbara Karni editoryal destek sağlamış ve Michael Alwan raporun 
dizgisini yapmıştır. Paul Anthony Clare, Carl Patrick Hanlon, Artem Kolesnikov, John 
Mackedon, Sona V. Panajyan ve Kym Louise Smithies iletişim ve bilgilendirme desteği 
sağlamıştır. Ekaterina Ushakova raporun sayfa düzeni ve baskısı ile ilgili süreci yönet-
miştir.
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ECA Bölgesel Ekonomik Güncelleme Raporu
İlkbahar 2020

Bölüm 1: Koronavirüs Pandemisi 
ve Ekonomik Görünüm 

Küresel Bağlam 

Zayıflayan ticaretin ve imalat faaliyetinin etkisiyle küresel büyüme geçtiğimiz yıl yavaşlayarak tahmini 
olarak kriz sonrası en düşük seviye olan yüzde 2,4’e düştü ve Ocak ayında yapılan tahminlere göre 2020 
yılında büyümenin sağlamlaşması bekleniyordu. O zamandan bu yana, koronavirüs salgını küresel faali-
yete ağır bir darbe indirdi ve salgınla ilişkili maliyetlerin ve yayılma etkilerinin küresel görünümü önemli 
ölçüde aşındırması bekleniyor. Pandemi ayrıca ticari ilişkilerin daha fazla kesintiye uğraması, büyük eko-
nomilerdeki sert gerilemelerin yayılma etkileri ve düzensiz emtia piyasası ve finansal piyasa gelişmeleri gibi 
diğer olumsuz riskleri daha ağırlaştırmaktadır Bu bağlamda, birçok ekonomi bu risklerin gerçekleşmesi ile 
ilgili olumsuz şoklarla yüzleşmek için yeterince hazırlıklı değildir. 

COVID-19 Pandemisi ve Genel Eğilimler 

Ocak ayı tahminlerine göre, küresel büyüme 2019 yılında tahmini olarak yüzde 2,4’e geriledi (bu 
küresel mali krizden bu yana kaydedilen en düşük büyüme hızıdır) ve sanayi üretimi ve ticaret 
gibi temel göstergeler de paralel olarak bir şekilde düşüş kaydetti. Bu zayıflık ülkeler arasında 
geniş tabanlı bir görünüm sergilemiştir ve gelişmiş ekonomilerin yaklaşık yüzde 90’ı ve yükselen 
piyasaların ve gelişmekte olan ekonomilerin (EMDE) yüzde 60’ı 2019 yılında bir büyüme perfor-
manslarında bir yavaşlama yaşamıştır. Geçtiğimiz yıl içerisinde imalat faaliyeti yıllık bazda sert 
bir şekilde yavaşlarken, daha düşük ölçüde de olsa hizmetler sektörü de hız kaybetmiştir. Ameri-
ka Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki yükselen ticaret anlaşmazlıklarının uzaması, 2019 yılının 
büyük bir bölümü için uluslararası ticaret, güven ve yatırımı baskılamıştır. Ancak Ocak ayında 
imzalanan ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin’in Şubat ortasında 190 milyar ABD$ değerinde 
mal için tarifeleri yarı yarıya düşürmesini öngören Birinci Aşama anlaşmanın imzalanması gibi 
bazı gelişmeler ticaret gerilimlerini hafifletmiştir. Buna karşılık 2019 yılının sonlarında finansal 
piyasalarda duyarlılık seviyesinde iyileşme gözlenmiştir. Ocak ayı projeksiyonlarında, yatırım 
ve ticaretin kademeli bir şekilde toparlanması ile birlikte küresel büyümenin 2020 yılında yüzde 
2,5’e ve 2021 yılında yüzde 2,6’ya yükseleceği öngörülüyordu (Şekil 1.1, panel a) (Dünya Bankası 
2020a). Benzer şekilde, EMDE ülkelerinde büyüme hızının bu yıl yüzde 4,1’e 2021 yılında ise 
yüzde 4,3’e yükseleceği, güçsüz küresel talep ve yapısal kısıtların toparlanma hızını kısıtlayacağı 
tahmin ediliyordu. Ancak koronavirüs salgını bu toparlanmayı sekteye uğratacaktır (Şekil 1.1, 
panel b).

Koronavirüs Pandemisi küresel finansal krizden bu yana yaşanan en önemli olumsuz şoktur 
ve küresel faaliyete ciddi hasar vermektedir. İlk başta salgın “başlangıçtaki merkez üssü olan” 
Çin’de sert bir yavaşlamaya ve özellikle Avrupa olmak üzere küresel değer zincirlerinde ke-
sintilere yol açtı. Emtia kanalları ve finansal piyasalar yoluyla bu anlık etki yayılmış, küresel 
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enerji ve metal fiyatları uzun yıllar boyunca kaydedilen en düşük seviyelere inerken birçok bü-
yük EMDE ülkesi finansal piyasa baskılarıyla karşılaşmıştır. Sonrasında salgının büyük gelişmiş 
ekonomiler de dahil olmak üzere dünya genelinde yayılması, küresel görünümde çok büyük 
bir kötüleşmeye yol açtı. Uluslararası sınırların kapatılması ve Çin’den gelen talebin zayıflaması 
küresel ticaret akışlarını bozarken, turizm ağır bir şekilde etkilenmektedir. Bu durum karşısında, 
küresel büyümeye yönelik piyasa temelli tahminler yıl başından bu yana sert bir şekilde kötü-
leşmiştir. Çin’in küresel emtia piyasalarındaki büyük rolü göz önüne alındığında, özellikle emtia 
ihracatçısı EMDE ülkeleri için koronavirüs salgını EMDE büyüme beklentilerini önemli ölçüde 
baskılayacak ve yakın vadedeki toparlanmayı geciktirecektir. Avro bölgesi ve Çin ile sıkı ticaret 
ve finansal bağlantılara sahip EMDE ülkeleri ve bunların imalat sektörleri de olumsuz yayılma 
etkileri ile karşı karşıya kalacaktır. 

Koronavirüs pandemisi aynı zamanda borsalarda önemli kayıplar yaşanmasına yol açtı; Avru-
pa’da hisse değerlerinin onda biri kaybolurken S&P 500 en yüksek seviyelere ulaştığı Şubat ayı-
nın başlarından bu yana dörtte bir oranında değer kaybetti. Erkiler geniş tabanlı bir şekilde ilerle-
miştir: başlangıçta Doğu Asya piyasaları sarsılırken, Mart ayının başında Asya dışında en büyük 
koronavirüs salgının İtalya’da yaşandığı haberleri ile birlikte çalkantıların odağı hızla Avrupa’ya 
geçmiştir. VIX volatilite endeksi küresel finansal krizden bu yanaki en yüksek seviyelerine sıçrar-
ken, yetkililer volatilite sebebiyle birkaç kez gün içinde işlemleri durdurmak zorunda kalmıştır 
(Şekil 1.1, panel c). Özellikle devletin kredi derecelendirme notunun düşük olduğu EMDE ülke-
lerinde, riskten kaçınma eğiliminin artması ile birlikte daha önce görülmemiş ölçekte sermaye 
çıkışları ve kur baskıları yaşanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yüksek derecede borçlu 
şirketlere yönelik krediler gibi daha riskli kategorilerdeki şirket borçlarında sert bir elden çıkar-
ma dalgası yaşanırken, ABD’de çürük tahvillerin faiz oranları 2020 yılının başlarından bu yana 
600 baz puandan fazla yükselmiştir.  

Şubat ayına kadarki altı aylık dönemde bastırılan enflasyon, EMDE ülkeleri dahil olmak üzere 
bazı ekonomilerde para politikalarından sorumlu yetkililerin daha önceki ticaret gerilimleri ışı-
ğında büyümeyi desteklemek için politika faiz oranlarını düşürmeye başlamalarına veya devam 
etmelerine izin vermişti. Ancak bazı EMDE ülkelerinde enflasyonist baskılar oluşmaktadır ve 
bu durumun önümüzdeki dönemde para politikası ile ilgili hareket alanını sınırlaması olasıdır. 
Kurlardaki önemli değer kayıplarının etkileri enflasyona da yansıyabilir ve bu baskıları daha da 
ağırlaştırabilir. Öte yandan kötüleşen ekonomik koşullar sebebiyle azalan faaliyet enflasyondaki 
artışları dengeleyebilir. Özellikle Çin olmak üzere bazı EMDE ülkelerindeki politika yapıcılar, 
koronavirüs salgını sonrasında büyümeyi stabilize etmek için mali destek tedbirleri sağlamıştır. 

Koronavirüs salgını talepte ani bir çöküşe yol çatığından dolayı, özellikle petrol olmak üzere em-
tia piyasası gelişmeleri 2020 yılında düzensiz bir seyir izlemektedir. Özellikle Rusya Federasyo-
nu olmak üzere ortak ülkelerle artan anlaşmazlıkların ortasında, OPEC+ üretim kesintilerinden 
vazgeçilmesi ile birlikte petrol fiyatları Mart ayında daha da düştü. Devam etmekte olan koro-
navirüs salgını özellikle enerji olmak üzere emtia fiyatları üzerinde ilave aşağı yönlü baskılar ya-
rattı. OPEC+ üyelerinin tam kapasiteyle petrol üretimine yeniden başlamaları sonucunda ortaya 
çıkacak arz bolluğu bu aşağı yönlü baskıları daha da güçlendirecektir. Brent ham petrol fiyatları 
Mart ayında bir işlem günündeki en büyük kayıplarından birini yaşadıktan sonra sert bir düşüşle 
son 17 yılın en düşük seviyesi olan 25$/varil seviyesine indi (Şekil 1.1, panel d). Koronavirüs sal-
gınının, önemli bir petrol talebi kaynağı oluşturan havayolu taşımacılığı ve nakliyat faaliyetlerini 
zaten önemli ölçüde düşürdüğü göz önüne alındığında, son dönemde yaşanan düşüş aynı za-
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manda talebin daha önce öngörülen seviyelere göre daha da zayıflayacağı beklentilerini de yan-
sıtmaktadır. Koronavirüs salgını sebebiyle diğer endüstriyel emtia fiyatları da düşüş yaşamıştır; 
örneğin bakır fiyatları Ocak ayının başlarından bu yana yüzde 20’den fazla düşüş kaydetmiştir. 
Genel olarak, özellikle Çin olmak üzere endüstriyel emtia talebinin azalmasıyla metal fiyatlarının 
2020 yılında düşeceği tahmin edilmektedir. İyileşen arz koşulları sebebiyle 2019 yılının ikinci 
yarısında düşen tarımsal fiyatların 2020 yılında istikrara kavuşacağı öngörülmektedir. 

Şekil 1.1 Küresel Ekonomik Görünüm 

a. Küresel yeni ihracat siparişleri ve sanayi üretimi 
artışı 

b. Koronavirüs salgını

  

 

c. 2020 yılında Avrupa’da hisse fiyatları ve piyasa 
volatilitesi 

d. Emtia fiyatları, 2020
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Kaynaklar: Bloomberg; Enerji Enformasyon İdaresi (EIA); Haver Analytics; Uluslararası Finans Enstitüsü; Uluslararası Enerji 
Ajansı (IEA); Johns Hopkins Üniversitesi; J.P. Morgan; OPEC; Dünya Bankası. 

Not: A panelinde, yeni ihracat siparişlerine ilişkin son gözlem tarihi Şubat 2020, sanayi üretimi için ise Aralık 2019’dur. B 
panelinde, son gözlem tarihi 27 Mart 2020’dir. C panelinde, son gözlem tarihi 26 Mart 2020’dir. D panelinde son gözlem tarihi 
19 Mart 2020’dir. FTSE = Financial Times Borsası. 
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Küresel Riskler 

Küresel görünümde Ocak projeksiyonlarında öngörülen iyileşme, bazıları derin resesyonlardan 
veya ciddi yavaşlamalardan geçici olarak çıkan birkaç büyük EMDE ekonomisindeki bir büyüme 
artışına bağlıydı (Şekil 1.2, panel a). Ancak, koronavirüs salgını EMDE ekonomilerinde öngö-
rülen toparlanmayı rayından çıkardı. Daha uzun süreli ve daha yaygın bir koronavirüs salgını, 
özellikle virüsü kontrol altına almaya yönelik önlemler —uluslararası sınırların, okulların ve iş-
letmelerin kapatılması; ülke içi hareket kısıtlamaları ve karantina önlemleri dahil olmak üzere— 
faaliyeti engellediğinden dolayı daha da zayıf bir büyümeye sebep olabilir. Özellikle Avrupa’da 
olmak üzere tedarik zincirlerindeki önemli kesintilerin uzaması durumunda, imalattaki zayıflık 
daha da kötüleşebilir. Çin’de büyümede yaşanan ciddi yavaşlama, Çin ile önemli ticaret bağlantı-
ları olan EMDE ülkelerinde ve Çin’in emtia ithalatçısı olarak oynadığı önemli rolden dolayı emtia 
ihraç eden EMDE ülkelerinde şiddetli bir etki yaratabilir (Şekil 1.2, panel b). 

Daha genel olarak, yatırımcı duyarlılığındaki bir kötüleşme —örneğin koronavirüs salgınının 
şiddeti ile ilgili risklerin yeniden değerlendirilmesi ve ticaret gerilimlerinin yeniden tırmanması 
veya jeopolitik belirsizliklerde artış sonucu— EMDE ekonomilerinden ek sermaye çıkışları ve 
döviz kuru baskıları da dahil olmak üzere düzensiz finansal piyasa hareketlerini daha da tetik-
leyebilir ve daha sıkı küresel finansman koşulları oluşturabilir. Büyük EMDE ekonomilerinde 
finansal sıkıntıların uzaması, jeopolitik gerilimlerin tırmanması veya aşırı hava olaylarının sıklaş-
ması, daha derin bir küresel krize yol açabilir. Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret 
müzakerelerinde ilerlemenin durması Avrupa’nın görünümü baskılayabilecek bir başka risktir. 

Şekil 1.2 Küresel Riskler
a. EMDE ekonomilerinin yıllık büyüme 

oranlarınki değişimlere katkı 
b. Çin’de 1 büyümede puanlık  bir 

yavaşlamanın etkisi 
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Kaynaklar: Bloomberg; Haver Analytics; J.P. Morgan; Dünya Bankası; Dünya Sağlık Örgütü. 

Not: A panelinde 2019 verileri tahmindir. Toplam büyüme oranları 2010 fiyatlarıyla GSYH ağırlıkları ve piyasa döviz kurları 
kullanılarak hesaplanmıştır. Taralı alan tahminleri göstermektedir. “Hızlanmayı Sürükleyen EMDE” 2019 ile 2020 arasında 
EMDE büyüme performansının yüzde 90’ını oluşturan en büyük sekiz EMDE ekonomisini içermektedir (Arjantin, Brezilya, 
Hindistan, İran İslam Cumhuriyeti, Meksika, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan ve Türkiye). B panelinde, çubuklar Çin’de 
büyümedeki bir puanlık düşüşe karşı dürtü yanıtını göstermektedir. Yeşil hata çizgileri, Dünya Bankası (2016a)’da sunulan vek-
tör otoregresyon modeline dayalı yüzde 16-84 güven aralığını göstermektedir. Örneklemde 22 gelişmiş ekonomi ve 19 EMDE 
ekonomisi yer almaktadır. Şekil Ocak 2020 tarihli son gözlemi göstermektedir. EMDE = yükselen piyasa ve gelişmekte olan 
ekonomi; GSYH= gayrısafi yurtiçi hasına.
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Avrupa ve Orta Asya: Son Gelişmeler ve Görünüm 
Avrupa ve Orta Asya bölgesinin yükselen piyasalarında ve gelişmekte olan ekonomilerinde büyüme oranı 
2019 yılında yavaşlayarak tahmini yüzde 2,2’ye düştü. Bu yavaşlamada bölgenin en büyük iki ekonomisi 
olan Türkiye ve Rusya Federasyonu’ndaki zayıflıklar belirleyici oldu. Türkiye’de finansal piyasalarda daha 
önce başlayan sıkıntılar büyümede sert bir yavaşlama ile sonuçlanırken, Rusya’da zayıf talep ve petrol 
üretimindeki kısıntılar sebebiyle ekonomik faaliyet durağanlaştı. Senaryolar koronavirüs pandemisinin et-
kisiyle bölgesel büyümenin 2020 yılında resesyona girerek yüzde -4,4 ile yüzde -2,8 arasında daralacağını, 
sonrasında ise politika önlemlerinin uygulamaya konulması, küresel emtia fiyatlarının kademeli olarak 
toparlanması ve ticaretin güçlenmesi ile birlikte 2021 yılında yükselişe geçerek yüzde 5,6 ile yüzde 6,1 
aralığında gerçekleşeceğini göstermektedir. Görünümde koronavirüs ile ilgili daha önce benzeri görülme-
miş nitelikte aşağı yönlü riskler ön plana çıkmaktadır ve bu senaryo aralıkları pandeminin nihai şiddeti 
ve süresi ile büyük bilinmeyenleri yansıtmaktadır. Büyüklükler belirsiz olmakla birlikte, pandemi iç talebi 
baskılayarak, emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı uygulamaya devam ederek, birbirlerine sıkı bir 
şekilde bağlı küresel ve bölgesel tedarik zincirlerini bozarak, seyahat ve turist hareketlerini azaltarak ve 
bölge ekonomilerinin ihracat taleplerini azaltarak kısa vadeli görünümü raydan çıkarıyor. Bölge genelinde 
politika yapıcıların hastalığın yayılmasını yavaşlatmaya yönelik sosyal mesafe ve karantina önlemlerinin 
sağlık faydaları ile bu önlemlerin ekonomik maliyetleri arasında tercihler yapılması gerekecektir. İnsanla-
rın hayatını kurtarmak için hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçmeleri, aynı zamanda ekonomik krizin 
etkilerini hafifletmeye ve V şekilli bir toparlanma sağlamaya yönelik politikalar uygulamaları gerekecektir. 

Son Gelişmeler: Koronavirüs Salgını, Geçiş Kanalları ve Politika 
Müdahaleleri 
Avrupa ve Orta Asya bölgesinin yükselen piyasalarında ve gelişmekte olan ekonomilerinde bü-
yüme oranı 2019 yılında yavaşlayarak tahmini yüzde 2,2’ye düştü. The Bölgenin sönük büyüme 
performansı ağırlıklı olarak bölgenin en büyük iki ekonomisi olan Türkiye ve Rusya’daki yavaş-
lamaları yansıtmıştır. İhracatta devam eden zayıflığın yanında imalat faaliyeti ve yatırımlar da 
yavaşlamıştır. Koronavirüs salgını öncesinde yeni ihracat siparişlerinde kaydedilen yavaşlama, 
özellikle Orta Avrupa ülkeleri gibi avro bölgesi ile derin ticaret ve finans bağlantıları olan ekono-
milerde ihracat artışının kısa vadede sert bir şekilde düşeceğini göstermektedir. 
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Tablo 1.1, koronavirüs pandemisi karşısında büyüme sonuçları aralığını ölçen iki simülasyon 
uygulamasının sonuçlarını göstermektedir. COVID-19 baz senaryosunda, bölgesel büyümenin 
2020’de yüzde -2,8 daralacağı tahmin edilmektedir; olumsuz senaryoda, resesyon daha da derin-
leşmekte ve büyüme yüzde -4,4 daralmaktadır (Tablo 1.1). Bu aralık, özellikle pandeminin süresi 
ve yol açacağı ekonomik sıkıntıların boyutları olmak üzere koronavirüs pandemisinin etkileri ile 
ilgili belirsizliği yansıtmaktadır (bakınız Metin Kutusu 1.1).1 Başlangıçta salgın Avrupa ve Orta 
Asya bölgesinde ticaret, finans ve emtia kanalları yoluyla beklentileri düşürmesine rağmen,  böl-
gede vakla sayılarının sıçraması özellikle salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin özel 
tüketimi ve yatırımları ağır bir Şekilde baskılaması sebebiyle iç ekonomi yoluyla olumsuz etkileri 
büyütmüştür. Genel görünüm belirsizliğini korumaktadır ve sonuçta hangi epidemiyolojik se-
naryonun geliştiğine bağlı olacaktır. Salgının yılın ilk yarısında kontrol altına alınması durumun-
da, kontrol önlemlerinin ve uluslararası yayılma etkilerinin yol açacağı ekonomik hasar, örneğin 
salgının devam etmesi veya yılın sonlarına doğru ikinci bir dalganın başlaması, dolayısıyla kont-
rol önlemlerinin devam etmesi durumunda meydana gelecek hasara göre daha sınırlı olacaktır. 

Pandeminin izlediği yoldan bağımsız olarak, pandemi şu an itibariyle emtia fiyatlarını baskıla-

1 COVID-19’un ekonomik sonuçlarına ilişkin tahminler önemli belirsizliklere tabidir. Tablo 1.1, 20 Mart 2020 itibariyle 
büyük ekonomilerdeki büyüme varsayımlarını ve kilit emtia fiyatlarını kullanan bir dizi tahmini göstermektedir. Baz 
büyüme senaryosunda, politika yapıcılar salgın kontrol önlemlerini ikinci çeyrekte kaldırmaktadır, ancak daha önceden 
var olan finansal piyasa oynaklıkları yatırımları baskılamaya devam etmektedir ve emtia fiyatları düşük seviyededir. 
Olumsuz senaryoda, salgın kontrol önlemlerini yılın ikinci yarısında kaldırmaktadır ve bu durum faaliyeti önemli öl-
çüde azaltarak zayıf talep ortamında emtia fiyatlarını bastırmaktadır. Ülkeye özgü tahminler, ülkeye ait bilgiler ülke 
uzmanlarının az ya da çok iyimser olmalarına yol açabileceğinden dolayı temel senaryodan sapabilir.

TABLO 1.1 Avrupa ve Orta Asya Büyüme Varsayımları Özeti 
(reel GSTYH artışı, piyasa fiyatları ile, aksi belirtilmediği sürece yüzdelik değerlerdir)

Baz büyüme senaryosu Olumsuz büyüme senaryosu 
Ocak 2020 

tahminlerine göre 
revizyon (puan)

Ocak 2020 
tahminlerine göre 

revizyon (puan)

2019gt 2020t 2021t 2020t 2021t 2019gt 2020t 2021t 2020t 2021t

EMDE ECA, GSYHa 2,2 -2,8 5,6 -5,4 2,7 2,2 -4,4 6,1 -7,0 3,2
Orta Avrupa ve Baltık Devletlerib 4,0 -1,0 5,5 -4,3 2,5 4,0 -2,5 5,9 -5,8 2,9
Batı Balkanlarc 3,6 -1,1 4,4 -4,7 0,6 3,6 -3,8 4,5 -7,4 0,7
Doğu Avrupad 2,6 -3,6 3,0 -6,5 -0,1 2,7 -7,1 2,8 -10,0 -0,3
Güney Kafkasyae 3,6 0,1 3,4 -3,0 0,3 3,6 -0,9 2,2 -4,0 -0,9

Orta Asyaf 5,0 0,1 4,8 -4,3 0,2 5,0 -1,3 5,6 -5,7 1,0

Kaynak: Dünya Bankası.
Not: 2020-21 yıllarına ait senaryolar Dünya Bankası’nın Küresel Yayılma Etkileri modeli ve MFMod Makro-Mali modeli kullanılarak geliştirilmiştir. Bu 
tablodaki rakamlar, COVID-19 salgınının ilerleyişinde yapısı gereği barındırdığı belirsizlikler ve buna karşı uygulanan politika müdahaleleri ile ilgili 
spesifik varsayımlar esas alınarak üretilmiştir. Dolayısıyla, gösterimci değil kestirimci bir şekilde yorumlanmalıdırlar. Dünya Bankası rakamları yeni 
edinilen bilgilere ve değişen (küresel) koşullara dayalı olarak sıklıkla güncellenmektedir. Dolayısıyla, herhangi bir zamanda ülkelerin beklentilerine 
ilişkin temel değerlendirmeler değişmese bile burada sunulan rakamlar diğer Dünya Bankası dokümanlarında yer alanlardan farklılık gösterebilir.
t = tahmin; ECA = Avrupa ve orta Asya; EMDE = yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomi; t = tahmin; GSYH= gayrısafi yurt içi hasıla.
a. GSYH ve gider bileşenleri 2010 fiyatları ve piyasa döviz kurları ile ölçülmüştür.
b. Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya.
c. Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan.
d. Belarus, Moldova ve Ukrayna.
e. Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan.
f. Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan.
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mış, derin bir şekilde entegre olmuş küresel ve bölgesel tedarik zincirlerini bozmuş ve finansal 
piyasalarda oynaklıklara yol açmıştır. Büyümenin 2021 yılında sert bir şekilde yüzde 5,6 ila 6,1’e 
yükseleceği tahmin edilmektedir (Şekil 1.3, panel a). Ancak, tahmin yolu büyük ölçüde salgın 
kontrol önlemlerinin ne zaman kaldırılacağına, emtia fiyatlarındaki iyileşme hızına ve avro böl-
gesindeki ekonomik toparlanmanın hızına bağlı olacaktır. Bölgesel büyüme tahminleri birkaç 
Varsayımı esas almaktadır: Türkiye’nin toparlanmasının yeniden başlaması, Rusya’da büyüme-
nin politika desteği ile birlikte güçlenmesi, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin yeniden 
yükselmemesi ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi. 

Bölgedeki toplam manşet enflasyonu geçtiğimiz yılın ikinci yarısında gevşemiştir ve bu durum 
temel olarak Rusya’daki katma değer vergisi (KDV) artışının etkilerinin yavaş yavaş ortadan 
kalmasını ve geçen yıl Türkiye’de yüksek enflasyondan kaynaklanan baz etkilerini yansıtmak-
tadır. Bu durum, büyüme ivmesinin zayıflamasıyla birleştiğinde, Rusya ve Türkiye’nin yanı sıra 
Romanya ve Ukrayna gibi diğer büyük ekonomilerin geçen yıl daha önceki para politikası sıkı-
laştırmasını duraklatmasına veya tersine çevirmesine izin vermiştir (Şekil 1.3, panel b). Bu yılın 
başından bu yana, merkez bankaları kötüleşen büyüme beklentilerine daha fazla parasal destek 
sağlayarak cevap vermiştir. (Türkiye, Polonya, Ukrayna, Sırbistan, Moldova). Bununla birlikte, 
yakın zamandaki kur değer kayıpları enflasyon üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluştu-
rabilir ve özellikle enflasyonu hedef aralıkların yakınında veya üzerinde olan ülkeler için daha 
fazla politika faiz indirimi imkanını sınırlandırabilir (Belarus, Gürcistan, Macaristan, Kazakistan, 
Moldova, Romanya, Türkiye). Bazı durumlarda, enflasyonist baskılar zaten politika sıkılaştır-
malarına yol açmış durumdadır (Kazakistan, Gürcistan). Özellikle işgücü eksikliği veya diğer 
kapasite kısıtları sebebiyle ücretlerin yükseldiği ekonomiler olmak üzere bazı ülkelerde çekirdek 
enflasyon da artmaktadır (Macaristan, Polonya, Romanya).

Metin Kutusu 1.1      Koronavirüs Salgını: Bölgesel Büyüme Etkileri, Geçiş 
Kanalları ve Politika Müdahaleleri 

Arka Plan 

Koronavirüs (COVID-19 olarak da bilinir) dünya genelinde en az 180 ülkede 700.000’den 
fazla kişiyi enfekte etti.a Her ne kadar başlangıçta teyit edilen vakaların çoğunluğu Çin’in 
Hubei eyaletinde (salgının ilk merkez üssü) yoğunlaşmış olsa da, vakaların sayısı Şubat 
ayının sonlarına doğru Kuzey İtalya’da sert bir şekilde arttı ve Mart’ın ortalarında İtal-
ya’da meydana gelen ölümlerin sayısı Çin’i geçti. Avrupa dünyadaki yeni günlük ko-
ronavirüs vakalarının dörtte üçünü oluşturuyor ve bazı ülkeler salgını büyük ölçekte 
yaşamaktadır —özellikle Fransa, Almanya ve İspanya, ancak Amerika Birleşik Devlet-
leri’ndeki vakalar Mart sonu itibariyle önemli ölçüde artmış durumdadır. Mart ayında, 
Dünya Sağlık örgütü COVID-19’u küresel bir pandemi ilan etti. Avrupa ve Orta Asya 
bölgesinin yükselen piyasalarında ve gelişmekte olan ekonomilerinde teyit edilen vaka 
sayısı daha sınırlı olmasına rağmen, durum değişmeye devam etmektedir ve muhtemelen 
bu raporun yayınlandığı tarih itibariyle daha da kötüleşmiş olacaktır (Şekil B1.1.1, Panel 
A). Bölgedeki vaka sayısından bağımsız olarak, virüsü kontrol altına almaya yönelik yurt 
içi önlemler zaten uygulamaya konulmuştur ve bu yıl ekonomik faaliyeti aksatacaktır.
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COVID-19 salgını özellikle Avrupa olmak üzere küresel ekonomi için kırılgan bir zaman-
da gelişiyor. 2019 yılının son çeyreğinde, avro bölgesinde büyüme özellikle Fransa ve 
İtalya’da daha önce benzeri görülmemiş seviyelerde yaşanan daralma sebebiyle 2013’ten 
bu yanaki en düşük seviyeye indi. Bu arada 2019 yılının sonlarına doğru bölgede büyüme 
oranları önemli bir şekilde ayrışmaya başladı: salgından derin bir şekilde entegre olan 
Orta Avrupa avro bölgesi ile birlikte zayıflarken, bölgenin en büyük iki EMDE ekono-
mileri olan Rusya Federasyonu ve Türkiye toparlanma yaşamaya başlamıştı. Yıl başında 
bölge için yakın vadede öngörülen toparlanma, uluslararası yayılma etkileri ve pandemi 
ile ilgili iç aksaklıklar sebebiyle gecikecektir. Avro bölgesinde ve Çin’de salgın karşısında 
yaşanan büyüme yavaşlamaları dış talebi baskılarken, uluslararası sınırların kapatılması, 
seyahat kısıtlamaları ve zorunlu karantinalar gibi salgını kontrol altına almaya yönelik 
önlemler özel tüketim ve yatırım dahil olmak üzere yurt içi faaliyeti azaltacaktır.

Avrupa ve Orta Asya, ticaret ve finansal akışlara açıklığı göz önüne alındığında, küresel 
şoklardan kaynaklı yayılma etkilerine en açık EMDE bölgelerinden biridir, ancak yayılma 
etkilerinin büyüklüğü ve kaynakları bölge içinde ülkeler arasında önemli değişkenlikler 
sergilemektedir. Küresel değer zincirleri (KDZ) dahil olmak üzere ticaret bağlantıları yo-
luyla avro bölgesine veya Çin’e sıkı bir şekilde bağlı olan ekonomilerin; ağırlıklı olarak tu-
rizme bağımlı olan ekonomilerin veya enerji ve metaller gibi endüstriyel emtia ihraç eden 
ekonomilerin en fazla etkilenecek ekonomiler olmaları beklenmektedir. Bununla birlikte, 
Avrupa’da salgının kontrol altına alınmasına yönelik olarak son dönemde uygulamaya 
konulan önlemlerin (bazı durumlarda tüm ülkenin karantina altına alınması, bazılarında 
kamuya açık etkinliklerin yasaklanması, kamu binalarının kapatılması ve toplu taşıma 
sınırlamaları), özellikle yıl boyunca sürdürülmeleri halinde, faaliyet üzerinde birinci de-
receden bir etkisi olacaktır. 

Bu metin kutusunda, koronavirüsün Avrupa ve Orta Asya ülkelerindeki büyüme üzerin-
deki etkisi, baz senaryo ve olumsuz senaryo yardımıyla incelenmektedir. Muhtemel geçiş 
kanalları tartışılmakta, yayılma etkilerine ilişkin tahminler sunulmakta ve son olarak ge-
rekli politika müdahaleleri tartışılmaktadır. 

İletim Kanalları 

Bölgedeki EMDE ekonomilerinde yurt içi koronavirüs salgınları başlangıçta sınırlı dü-
zeydeydi, ancak o zamandan bu yana virüsü kontrol altına almaya yönelik önlemler ile 
birlikte artış kaydetmiştir. Virüsün yurt içinde yol açtığı etki, salgının şiddetine, sağlık 
sisteminin kapasitesine ve virüsü kontrol altına almaya ve ekonomik etkilerini sınırla-
maya yönelik uygulanan politika müdahalelerine bağlı olarak ülkeler arasında farklılık 
gösterecektir. Salgınların yurt içinde daha fazla yayılması ve iç talepte bir düşüşü ve arz 
kesintilerini tetiklemesi ile birlikte, büyüme beklentileri daha da kötüleşecektir. Avro 
bölgesi ve Çin’den kaynaklanan olumsuz yayılma etkilerinin yanı sıra, küresel varlık ve 
emtia fiyatları üzerindeki etkilerden ilave etkiler de doğacaktır. Koronavirüs salgınından 
kaynaklı ekonomik sonuçların yayılmasında rol oynayacak ana küresel kanallar, küresel 
değer zincirlerindeki ve dış talepteki kesintiler yoluyla ticaret bağlantıları; emtia ve finans 
piyasaları ile ulaştırma ve turizmdir. 



15l Dünya Bankası ECA Ekonomik Güncelleme Raporu İlkbahar 2020

Ticaret Bağlantıları. Avrupa ve Orta Asya, küresel ve bölgesel değer zincirleri ile de-
rin bir şekilde iç içe geçmiş durumdadır ve bu durum bölge ekonomisini uluslarara-
sı gelişmelere ve yayılma etkilerine maruz bırakmaktadır. Rusya dahil olmak üzere 
bölgedeki birçok ekonomi için en önemli iki dış ticaret ortağı avro bölgesi ve Çin’dir. 

Bir hedef pazar olarak avro bölgesi bölge ihracatında yüzde 40’ından büyük bir 
paya sahip iken, Çin yaklaşık yüzde 5’lik bir paya sahiptir — ancak Orta Asya’daki 
ekonomiler için bu oran yüzde 20’ye yükselmektedir. Zorunlu karantinaların ve atıl 
işçilerin avro bölgesi ve Çin’in talebini azaltması beklenmektedir ve bu durum Av-
rupa ve Orta Asya bölgesinden yapılan ihracatı olumsuz etkileyebilecektir.

Koronavirüs salgını Çin ve Avrupa’da üretimi durdurmuş ve fabrikaların kapatıl-
masına yol açmıştır. Şubat ortası itibariyle Çin’deki çalışanların sadece yüzde 35 
kadarının işe devam ettiği, İtalya’da Mart ayı başlarında ülke çapında uygulamaya 
konulan karantinanın Kuzey İtalya’nın büyük üretim üslerinde derin bir etki yara-
tacağı tahmin edilmektedir.b Büyük ve açık ekonomilerin varlığı göz önüne alındı-
ğında, özellikle sermaye ve ara malların tedariki ile ilgili KDZ’lerde meydana gelen 
yaygın kesintilerin bölgeyi etkilemesi beklenmektedir. Satın Alma Yöneticileri En-
deksinin alt bileşenleri ile ölçüldüğü üzere, düşük seviyedeki stokların koronavirüs 
için kullanılması durumu daha da kötüleştirmektedir. Diğer alt bölgelerle karşılaştı-
rıldığında, imalatın  gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) sağlanan gayri safi katma de-
ğerinin yaklaşık beşte birini oluşturduğu ve ihracatın yarattığı katma değerin yüzde 
20 ila 40’ının yabancı içerikten geldiği Orta Avrupa’da salgının etkisi kayda değer 
bir şekilde daha büyük olacaktır (Şekil B1.1.1, panel b).c Çin’e olan maruziyet de 
bu dolaylı küresel değer zincirlerinden geçmektedir —Çin’in nihai talebine bağımlı 
olan katma değer miktarı Avrupa’da oldukça önemli düzeydedir.d 

Emtia Piyasaları. Avrupa ve Orta Asya bölgesi, birlikte bölgenin GSYH’sının yüzde 
40’ından fazlasını oluşturan Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan da dahil olmak üzere 
çeşitli enerji ihracatçılarına ev sahipliği yapmaktadır. Koronavirüs salgınının patlak 
vermesinden bu yana, Brent ham petrol fiyatları Ocak ayında zirveye ulaştıktan son-
ra yaklaşık yüzde 60 oranında düştü. Bu durum kısmen salgının havayolu taşımacı-
lığı ve nakliye faaliyetlerinin azalması ve karantina önlemleri yoluyla enerji talebini 
düşüreceği yönündeki endişeleri yansıtmaktadır. Etkinin büyüklüğü aynı zamanda 
Çin’in dünyanın en büyük enerji ithalatçısı olarak küresel emtia piyasalarındaki bü-
yük rolünü yansıtmaktadır. 

Mart ayı başlarında fiyatlarda kaydedilen düşüş aynı zamanda OPEC + ülkelerinin 
petrol üretim kesintilerinden vazgeçmesinden kaynaklanan bir olumlu arz şokunu 
da yansıtmaktadır ve bu muhtemelen bir petrol bolluğu yaratacaktır.e Ancak fiyat-
lardaki sert düşüş, üretim tavanlarının bırakılmasının büyüme üzerindeki potansi-
yel olumlu etkilerini dengeleyecek, hatta aşacaktır ve bu durum petrol fiyatlarının 
şu anda bölgedeki enerji ihraç eden ekonomiler için mali başa baş seviyelerinin çok 
altında olduğu düşünüldüğünde mali pozisyonları zorlayacaktır (Şekil B1.1.1, panel 
c). 
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Çin›in küresel metal talebinin yarısını oluşturduğu düşünüldüğünde, bölgenin me-
tal ihracatçıları da etkilenecektir. Başlangıçta, altın güvenli liman niteliğinde bir var-
lık olma eğilimi gösterdiğinden dolayı etkiler daha küçüktü —ancak fiyatlar önemli 
ölçüde dalgalanmıştır, dolayısıyla toplam etki göz ardı edilebilir seviyede olabilir. 
Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan gibi altın ihracatçıları için, altın fiyatlarındaki 
artış, ülke tarafından ihraç edilen diğer metallerin fiyatlarındaki düşüşün dengelen-
mesine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, bölgedeki diğer ekonomiler için, enerji 
ve demir cevheri ihracatındaki büyük payı göz önüne alındığında Rusya için geçerli 
olduğu gibi maruziyet iki yönlü olabilir. 

Finansal Piyasalar. COVID-19 salgınının küresel yatırımcı duyarlılığında tetiklediği 
geniş çaplı kötüleşme, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki finansal piyasalar ve ban-
kacılık sistemi için yurt içi salgın boyutları sınırlı kalsa bile ciddi sonuçlar doğurabi-
lir. Volatilite şokları faaliyet, yatırım ve sanayi üretimi üzerinde kısa vadeli olumsuz 
etkilere yol açabilir —bu durum diğer EMDE ekonomileri için öncü bir konumda 
olan Orta Avrupa ülkeleri, Türkiye ve Rusya gibi uluslararası finansal piyasalardan 
etkilenme riski büyük ülkeler için özellikle geçerlidir.f 

Bölgedeki bazı ekonomiler, kurlarında enflasyona geçiş etkisi yaratabilecek ve ge-
lecekteki mali hareket alanını kısıtlayabilecek sert değer kayıpları yaşadılar (Şekil 
B1.1.1, panel d).g Ayrıca, güvenli limanlara kaçış  eğilimi ABD Hazinelerine akış-
ları arttırdığından dolayı, bölgedeki ekonomiler sıkılaşan dış finansman koşulları 
ile karşı karşıya kalmaktadır. Dış dengesizliklerin yüksek olduğu ekonomilerde, bu 
durum şirketlerin bilançoları üzerinde baskı yaratabilir ve borç çevirme risklerini 
arttırabilir. 

Bölge aynı zamanda tarihi ticaret ve finans bağlantıları sebebiyle Rusya dahil olmak 
üzere bölgenin diğer ülkelerinden ve avro bölgesinden kaynaklanabilecek yayılma 
etkilerine karşı da kırılgan durumdadır.  Orta Avrupa ekonomilerinin de yer aldığı 
Avrupa Birliği içindeki finansal bağlantılar, finansal piyasaların entegrasyonu ve 
finansal kurumlar arasında sınır ötesi risklerin bir sonucu olarak önem kazanmıştır 
(Şekil B1.1.1, panel e). 

Son olarak, bu krizin uzaması, özellikle halihazırda sermaye yetersizliği olan ban-
kalar için takipteki kredileri olumsuz yönde etkileyerek ve kazanç ve karlılığı za-
yıflatarak bölgedeki finans sektörlerini etkileyecektir. Bazı bankalar aynı zamanda 
finansal piyasalardaki sert düşüşler sebebiyle gerçeğe uygun değerleme kayıpları 
da yaşayabilir. Bu durum, bankaların bu zor dönemde reel faaliyet için finansman 
ve destek sağlama olanaklarını kısıtlayacaktır. Aşırı uçta ise, banka tamponlarının 
aşınmasına yol açarak dayanıklılıklarına daha fazla zarar erebilir.

Ulaştırma ve Turizm. Avrupa, popüler bir uluslararası turizm merkezidir ve gecelik 
konaklamaların büyük oranı bölge içinden gelen turistlerden kaynaklanmaktadır 
—Avrupa ülkelerine gelen uluslararası turistlerin yüzde 80’inden fazlası diğer Av-
rupa Birliği ülkelerinden gelmektedir. (Avrupa Komisyonu). Özellikle giderek artan 
sayıda ülkenin zorunlu karantina ve seyahat kısıtlamaları uyguladığı ve uluslararası 

sınırları kapattığı düşünüldüğünde, salgını kontrol altına almaya yönelik uygu-
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lamaya konulan yurt içi önlemler gelen turist sayısında çöküşe yol açtığından ve 
havayolu taşımacılığını engellediğinden dolayı, koronavirüs salgınının Avrupa 
üzerindeki etkisinin çok büyük olması beklenmektedir.  Sadece geçtiğimiz ay 
dünya genelinde 300.000’den fazla uçuşun iptal edildiği bildirilmiştir.h

Ulaştırma ve turizm, Hırvatistan, Gürcistan, Karadağ ve Türkiye dahil olmak 
üzere bölge ekonomilerinin bazılarında GSYH’nın önemli bir bölümünü oluş-
turmaktadır ve doğrudan ve dolaylı etkiler bazı durumlarda GSYH’nın yüzde 
20’sin, aşmaktadır (Şekil B1.1.1, panel f). Bu oran Arnavutluk’ta da yüksektir 
ancak geçen yılki depremlerin yıkıcı etkisi nedeniyle turizm faaliyetinin zaten 
bu yıl sert bir şekilde azalması beklenmekteydi —benzer şekilde Hırvatistan’da 
yaşanan son deprem de benzer sonuçlar doğurabilir. Özellikle Orta Avrupa’daki 
ekonomiler olmak üzere Avrupa Birliği’nin bir parçası olan bölgede ekonomileri 
için, turistlerinin yüzde 85’i diğer AB üye devletlerinden gelmektedir. Dolayı-
sıyla, İtalya ve diğer avro bölgesi ekonomilerindeki geniş kapsamlı karantina 
önlemleri Orta Avrupa’yı orantısız bir şekilde etkileyebilir. Genel olarak, 2020 
yılının ilk yarısında turizmde kaydedilecek düşüş sert bir düşüş olacaktır ancak 
yıllık GSYH üzerindeki etkisi pandeminin süresine bağlı olacaktır. Pandeminin 
yaz tatili mevsiminde de devam etmesi durumunda pandeminin turizm üzerin-
deki etkisi çok daha büyük olabilir.i 

Baz Senaryo ve Olumsuz Senaryo Altında Avrupa ve Orta Asya Üzerindeki Tahmini Etki 

Baz senaryo kapsamındaki varsayımlar ve etkiler. Baz senaryoda, karantinalar, seyahat 
kısıtlamaları ve uluslararası sınırların kapatılması gibi salgını kontrol altına almaya 
yönelik önlemler yılın ikinci çeyreğinin sonuna kadar kaldırılmakta ve ekonomik fa-
aliyetin yeniden başlaması sağlanmaktadır. Finansal piyasalardaki ve küresel değer 
zincirlerindeki aksamaların hafiflemesi, emtia fiyatlarının daha önceki volatilite ve 
zayıflık dönemine göre düşük ölçüde de olsa iyileşmesi beklenmektedir. Küresel ya-
yılma etkileri modelinden elde edilen sonuçlar, küresel büyümenin daha önceki tah-
minlere göre çok daha zayıf olacağını göstermektedir.j Simülasyonlar, bu baz senaryo 
varsayımlara göre tahmini etkinin Avrupa ve Orta Asya’daki GSYH büyüme oranını 
2020’de yüzde -5,4 puan düşürebileceğini göstermektedir. Bu durumda, Rusya, Türki-
ye ve Polonya gibi büyük ekonomiler emtia ve küresel tedarik zinciri kanalları üzerin-
den etkilendiğinden dolayı, büyüme oranı yüzde -2,8’e düşecektir (Şekil B1.1.2, panel 
a). Bu senaryoda, sağlam bir konjonktürel toparlanma Rusya’da ve Türkiye’de bü-
yümeyi destekleyeceğinden dolayı, büyüme hızı 2021’de yüzde 5,6’ya yükselecektir. 

Olumsuz senaryo kapsamındaki varsayımlar ve etkiler. Olumsuz senaryoda, salgını kontrol 
altına almaya yönelik önlemler 2020 yılının üçüncü çeyreğine sarkacak ve karantinala-
rın, seyahat kısıtlamalarının ve uluslararası sınırların kapatılması önlemlerinin devam 
etmesi büyümeyi kısıtlayacaktır. EMDE ülkelerinde finansal piyasa baskısı devam 
ederken, emtia fiyatları zayıf seyrini sürdürecektir. Kamu kaynakları, temel kalkınma 
öncelikleri yerine salgınla mücadele etmek ve potansiyel olarak sıkıntıya girecek ulu-
sal sağlık sistemlerini desteklemek için kullanılacaktır. Küresel büyüme üzerindeki 
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olumsuz etki 2020’de önemli ölçüde daha büyük olacak ve emtia ihracatçıları ticaret 
koşullarındaki şoklarına uyum sağlamaya devam ettikçe 2021’deki toparlanma daha 
zayıf olacaktır. Avrupa ve Orta Asya bölgesinde, olumsuz senaryo derin bir resesyon 
varsaymaktadır; toplam tahmini etki, 2020 yılında büyümeyi -7.0 puan düşürerek yüz-
de -4,4’e indirtecektir. Resesyon düşük enerji fiyatları sebebiyle Rusya için, zayıf dış 
talep ve bazı ülkelerde yurt içi salgının önemli boyutlara ulaşması sebebiyle Türkiye 
için önemli olumsuz yayılma etkileri yaratacaktır (Şekil B1.1.2, panel b). Büyük emtia 
ithalatçısı ülkelerin yeniden canlanması ile birlikte, 2021 yılında toparlanma daha ön-
ceki beklentilere göre daha güçlü bir şekilde gerçekleşerek ve yüzde 6,1’e ulaşacaktır. 

Bu raporun yayınlandığı tarih itibariyle baz senaryonun gerçekleşme olasılığı giderek 
azalmakta ve olumsuz senaryo daha iyimser bir duruma dönüşmektedir. Büyüklükler 
belirsiz olmakla birlikte, geçmişteki pandemiler gibi bu pandeminin de yakın vade-
deki görünümü önemli ölçüde rayından çıkaracağı oldukça açıktır (Barro, Ursuave 
Weng 2020). Politika yapıcılar pandemi ile mücadelede zor bir tercih ile karşı kar-
şıyadır. Sosyal mesafe, işletmelerin kapatılması ve karantina uygulamalarının sağlık 
faydaları oldukça açıktır; bu uygulamalar hastalığın yayılımını yavaşlatmaktadır ve 
sağlık sistemlerinde aşırı yığılmayı önleyerek insanların hayatını kurtarmaktadır. An-
cak, bu önlemler ne kadar başarılı olursa, ortaya çıkan ekonomik maliyetler de o kadar 
büyük olacaktır (Şekil B1.1.3).k Ayrıca, salgını kontrol altına almaya yönelik bu önlem-
lerin halihazırda öngörülenden daha uzun sürmesi gibi bir olumsuz risk de mevcut-
tur ve bunun gerçekleşmesi görünümü önemli ölçüde karartacaktır (Atkeson 2020). 
Politika yapıcıların karşı karşıya olduğu zorluk, insanların hayatlarını kurtarabilmek 
ve pandemi sona erdiğinde uzun süreli bir toparlanma yerine V şekilli bir toparlanma 
olmasını sağlamak için, sağlık faydalarını en üst düzeye çıkarırken aynı zamanda eko-
nomik sıkıntıları en aza indiren politikaları uygulamaktır.

Politika Müdahalesi ve Seçenekler. Makroekonomik politikalar için hareket alanının mev-
cudiyeti Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ülkeler arasında değişkenlik göstermekte-
dir, ancak genel olarak, mevcut hastane yata sayısındaki ve sağlık harcamalarındaki 
yetersizlikler dahil olmak üzere, sağlık sistemlerindeki kırılganlıklar göz önüne alın-
dığında, bölge yaygın koronavirüs salgını ile baş edebilmek için hazırlıklı değildir 
(Şekil B1.1.2, panel c). Ek olarak, bölgenin belirli yerlerinde 65 yaş ve üzeri nüfusun 
oranı yüksektir ve bu durum daha genç nüfuslu yerler ile karşılaştırıldığında sağlık 
sistemi üzerindeki yükü ağırlaştırabilir (Şekil B1.1.2, panel d). Bölgede farkındalığı ar-
tırmak ve virüs salgınının yayılımını yavaşlatmak için önleme ve acil müdahale plan-
ları konusunda bilgilendirme kampanyaları uygulanmıştır. Birçok ülke uluslararası 
sınırları kapatmış, ağır şekilde etkilenen yerlerden seyahatleri kısıtlamış ve etkilenen 
ülkelerden dönen yolculara karantina uygulamıştır. Yıllarca süren zayıf büyümenin 
ardından mevcut sınırlı mali hareket alanına rağmen, politika yapıcıların, sağlık sis-
temlerini etkili bir şekilde desteklemek, güvenlik ağlarını güçlendirmek, özel sektörü 
desteklemek ve hayat kurtarmaya ve ekonomik gerilemeyi sınırlamaya yönelik finan-
sal piyasa aksaklıklarına müdahale etmek için mevcut tamponları kullanmaları veya 
harcamaları önceliklendirmeleri gerekmektedir. 
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Avrupa ve Orta Asya bölgesinde sağlık sistemlerinin desteklenmesi özellikle halk sağlığını 
etkileyen bu pandemi karşısında kritik bir zorluk olmaya devam etmektedir. Bölge, 
EMDE bölgeleri arasında 1000 kişi başına düşen 6,4 yatak ile en yüksek hastane yatağı 
oranına sahip olmasına rağmen, bazı ekonomilerdeki sağlık sistemleri hızla yayılan 
pandemiye karşı cevap verebilmek için çok daha az donanımlıdır. Örneğin Arnavut-
luk, Gürcistan ve Türkiye, 1000 kişi başına 3 yataktan daha az bir oranla, bölgesel 
ortalamanın yarısından daha az bir hastane yatak oranına sahiptir. Son yıllarda kay-
dedilen iyileşmeye rağmen, Türkiye’nin sağlık harcamaları, GSYH’nın yüzde 5,2’si 
düzeyinde olan bölge ortalamasının yaklaşık 1 puan daha altındadır. DSÖ’nün halk 
sağlığına ilişkin bir acil durumunun önlenmesi, tespit edilmesi ve müdahale edilmesi 
ile ilgili Kapasite Derecelendirmesine göre, Bosna-Hersek, Kırgız Cumhuriyeti, Taci-
kistan ve Özbekistan bölgedeki en düşük kapasiteye sahip ülkelerdir. 

Diğer ekonomilerde, kaliteli birinci basamak sağlık hizmetlerinin (Kosova) veya de-
vam eden reformlar nedeniyle cevap verme yeteneğinin (Ukrayna) eksikliği sağlık 
kapasitesini sınırlamaktadır. Bölge genelinde kriz planları ve halk sağlığı kampanya-
ları oluşturmak üzere kaynaklar belirlenmiştir ve birçok ekonomi büyük kamu top-
lantılarının yasaklanması, seyahat kısıtlamaları ve sınırların kapatılması gibi önleyici 
tedbirler almıştır. Okullar da geçici olarak kapatılmıştır. Her ne kadar önleme çaba-
ları virüsün yayılımını azaltmak ve sağlık sistemleri üzerindeki yükü sınırlamak için 
önemli olsa da, hedefli finansman, müdahale hazırlığının güçlendirilmesine ve virü-
sü etkili bir şekilde tedavi etme ve kontrol altına alma yeteneğinin güçlendirilmesine 
yardımcı olabilir. Mali hareket alanı olan ekonomilerde (Bulgaristan, Bosna Hersek, 
Macaristan, Polonya, Sırbistan, Rusya), harcamalar sağlık yatırımlarını destekleyecek 
şekilde önceliklendirilebilir. Bu harcamalar personel eğitimini artırarak, klinik tesisleri 
genişleterek ve tıbbi tedarik ihtiyaçlarını karşılayarak sağlık sistemlerinin kapasitesini 
güçlendirebilir. 

Acil durum fonlarının kullanılması veya kamu harcamalarının yeniden önceliklendi-
rilmesi yoluyla güvenlik ağlarının güçlendirilmesi, koronavirüs salgınının büyüme üze-
rindeki olumsuz etkilerinin kısmi olarak dengelenmesine yardımcı olabilir. Tedarik 
zincirlerindeki kesintiler, yurt içi salgınlar ve virüsü kontrol altına almaya yönelik 
koruyucu önlemler bölgede birçok işçiyi atıl veya işsiz durumda bırakabilir. Batı Bal-
kanlar, Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki bazı ekonomilerde  kişisel tüketim için işçi 
dövizlerine olan ağır bağımlılık sebebiyle bunun bölge genelinde sonuçları olabilir. 
Hanehalklarına nefes aldıran destek önlemleri —özellikle düşük gelirli hanehalkları-
na olmak üzere nakit transferleri veya sağlık sübvansiyonları gibi—iş kaybı ile ilişkili 
güçlüklerin hafifletilmesine, özel tüketim için tampon etkisi yaratılmasına ve çok ihti-
yaç duyulan sağlık hizmetlerine erişimin arttırılmasına yardımcı olabilir. Ücretli has-
talık ve aile izinlerinin standart ödenekler arasında yer almadığı yerlerde, hükümetler 
hastalanan çalışanların veya bunların bakıcılarının salgın sırasında işlerini kaybetme 
korkusu yaşamaksızın evde kalmalarına olanak tanıyacak şekilde bu ödenekleri finan-
se etmeyi düşünmelidir. Bölgenin en kırılgan nüfus gruplarının geride bırakılmaması-
nı sağlamak için, mevcut güvenlik ağı programları, coğrafi olarak ve belirli ekonomik 



20 lDünya Bankası ECA Ekonomik Güncelleme Raporu İlkbahar 2020

sektörlerde koronavirüs salgınından en fazla etkilenenleri de kapsayacak şekilde yeni 
faydalanıcılar dahil edilerek genişletilebilir. Programlar ayrıca kayıt dışı çalışanlar, 
genç veya yaşlı üyeleri olan aileler veya önceden var olan tıbbi koşulları bulunan bi-
reyler için kapsamı genişletmek üzerinde odaklanabilir. Özellikle yetersiz hizmet alan 
bölgelerde gıdaya erişimin sağlanması da önemlidir ve kamu ihaleleri ve gıda dağıtı-
mı yoluyla daha da kolaylaştırılabilir. Son olarak, doğrudan ve hızlı bir şekilde nakit 
ve transferleri dağıtmak için dijitalleşme ve mobil finansmandan yararlanılabilir.

Bazı ekonomilerde -Rusya, Türkiye, Bulgaristan ve Polonya- düşük düzeydeki kamu 
borçları gerektiğinde konjonktürel mali desteğin kullanılabilmesi için gerekli hareket 
alanını sağlamaktadır. Geniş tabanlı mali teşvikler toplam talebin artmasına yardımcı 
olabilir, ancak krizin acil aşaması geçtikten ve iş faaliyetleri normalleşmeye başladık-
tan sonra muhtemelen daha etkili olacaktır. Orta Avrupa’da, AB’nin bütçe kurallarına 
uyma gerekliliği, firmalar ve çalışanlar için faaliyet üzerindeki olumsuz etkinin denge-
lenmesine yardımcı olacak hedefli yardım tedbirlerinin alınmasına izin verecek şekil-
de gevşetilmiştir. Birkaç emtia ihracatçısı ekonomide (Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, 
Özbekistan), hedefli sosyal harcamalar sağlamak için önemli miktardaki varlık fonu 
kaynaklarından yararlanılabilir. 

Ancak, emtia fiyatlarının düşük olduğu bir ortamda bütçeleri mali kurallarla uyum-
laştırma çabaları; düşük yurtiçi kaynak mobilizasyonu (Arnavutluk, Kırgız Cumhu-
riyeti, Moldova, Kuzey Makedonya, Tacikistan), büyük borç geri ödemeleri ve temel 
reformlardaki gecikmeler (Ukrayna), yüksek kamu borçları (Karadağ), önemli düzey-
deki  finansman ihtiyaçları (Belarus), afet sonrası yeniden inşa çabaları (Arnavutluk) 
ve hükümetin geç kurulması sebebiyle geciken bütçeler (Kosova) sebebiyle bölgenin 
büyük bölümünde  mali hareket alanı halen sınırlıdır. Bunun yerine, bu ekonomiler-
deki politika yapıcılar gelir tarafında geçici gelir ve katma değer vergisi indirimleri 
gibi nefes aldırmaya yönelik önlemler uygulayabilirler. 

Özel sektörün desteklenmesi de istihdamın korunmasını sağlayarak koronavirüs sal-
gınının etkisine karşı mücadele etmede önemli bir unsurdur. Bu önlemler arasında 
geçici ticari krediler, vergi indirimleri, vergi ödeme ertelemeleri veya faaliyetin sürdü-
rülmesine yardımcı olacak sübvansiyonlar yer alabilir. Küçük ve orta büyüklükteki iş-
letmeler nakit akışı zorluklarıyla karşı karşıya kalabilir ve özellikle takibe düşen kredi 
seviyelerinin yükseldiği ekonomilerde bankacılık sektörünü kırılgan hale getirebilir. 
Kısa vadede, likiditenin sağlanması, bankaların sağlıklı durumdaki borçlular için kre-
di yeniden yapılandırması, borç hizmeti ertelemesi veya köprü finansmanı yoluyla 
yardım sağlamasına katkıda bulunabilir. 

Politika yapıcılar, üretim merkezlerindeki (Orta Avrupa), turizm sektörlerindeki 
(Macaristan, Türkiye, Rusya, Güney Kafkasya, Batı Balkanlar) veya doğal kaynak 
madenciliği sektörlerindeki (Rusya, Kazakistan) işletmeler dahil olmak üzere en çok 
etkilenen firmaları veya sektörleri hedefleyebilir. Örneğin, önemli bir turizm sektörü-
ne sahip olan Hırvatistan’da hükümet, uluslararası gelişlerin yokluğunda iç turizmi 
sübvanse etmeyi planladığını açıklamıştır. Hükümet ayrıca tüm işletmeler için vergi 
ödemelerini ertelemiştir. 
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Genel olarak, sınırlı kaynakların etkin ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak için 
desteğin dikkatli bir şekilde kalibre edilmesi, herkesi kapsayan genel bir kurtarma pla-
nı yerine devam eden pandemiden en çok etkilenen firma ve sektörlere odaklanması 
gerekecektir. Politika yapıcılar ayrıca stresli varlıkları tanımlamaya ve sorunsuz bir if-
las sürecini desteklemeye yönelik önlemler gibi finansal sistemdeki esnekliği artırmak 
için kullanılabilecek çerçevelerin mevcut olmasını sağlamalıdır. 

Bölgenin ticarete ve finansal akışlara olan açıklığının bölgeyi küresel güven şoklarına  
maruz bıraktığı düşünüldüğünde, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki politika yapıcılar için fi-
nansal piyasa aksaklıkları ile mücadele etmek de kritik önem taşıyacaktır. Politika yapıcılar 
döviz kurundaki oynaklıkları dikkatli bir şekilde izlemeli ve düzensiz finansal piyasa 
hareketlerine müdahale etmeye hazırlıklı olmalıdır. Bununla birlikte, dış tamponla-
rın mevcudiyeti ekonomiler arasında önemli ölçüde değişkenlik göstermektedir; bazı 
ekonomilerde daha önceki mali baskılar altında uluslararası rezervler daralırken, ba-
zıları ise büyük ölçüde rezerv kapsamını korumaktadır (Rusya, Özbekistan).

Önemli bir husus olarak, kredi sıkışıklığından kaçınmak için, merkez bankaları ban-
kacılık sektörünün yeterince likit kalmasını sağlamalıdır. Bazı ekonomiler bu yıl bü-
yümeyi desteklemek için politika faiz oranlarını düşürmüş olsa da (Polonya, Rusya, 
Türkiye, Ukrayna, Sırbistan), özellikle Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen 
ekonomilerde ve enflasyon beklentilerinin iyi bir şekilde çıpalandığı ve hedefin altın-
da olduğu durumlarda ilave indirimler sağlanabilir. Politika yapıcılar, özellikle yurt 
içinde salgının büyük boyutlarda olduğu ve prim ödemelerinin askıya alındığı ekono-
milerde zorlanabilecek sigortacılık piyasalarını da izlemelidir. 

Ancak, aylarca süren politikaların gevşetme uygulamaları sonrasında (Rusya, Tür-
kiye) veya yıllar içinde artan kapasite kısıtlamaları ile fiyat baskılarının oluşması 
sonucunda, bölgenin en büyük ekonomilerinde parasal hareket alanı büyük ölçüde 
tüketilmiştir. Politika yapıcılar, petrol fiyatlarındaki, sert düşüşlerin ve kur değer ka-
yıplarının etkisiyle yükselen enflasyon beklentilerine karşı bu yıl faiz oranlarını ar-
tırmak zorunda kalmıştı (Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti). Yenilenen finansal piyasa 
baskıları ile kur değer kaybının enflasyona olan yansıma etkisi, politika faiz indirimle-
rine ilişkin hareket alanını daha da aşındırabilir (Rusya, Türkiye, Polonya, Gürcistan, 
Kazakistan, Sırbistan). Bununla birlikte, enerji ithalatçıları için düşük küresel petrol 
fiyatları, bazı enflasyonist baskılara karşı koymaya yardımcı olabilir. Yüksek dolari-
zasyon (Belarus) veya euroizasyon (Kosova, Karadağ) ve kur kurulları (Bulgaristan, 
Bosna-Hersek) veya yönetilen kur düzenlemeleri (Hırvatistan, Kuzey Makedonya), 
birkaç ekonominin aktif para politikasına sahip olmasını engellemektedir. 
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Şekil B1.1.1
a. Avrupa’da koronavirüs vakaları 
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c. Brent ham petrol fiyatları ve ECA petrol ihracatçıları 
arasında mali başa baş noktası fiyatları 

d. Döviz kuru yansıma etkisi 
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e. Sınır ötesi fonların GSYH’ya oranı f. Turizm ve seyahatin GSYH içindeki payları, 2019
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Kaynak: Bloomberg; Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü; Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi; 
Dünya Bankası. 

Not: A panelinde, son gözlem 24 Mart tarihindedir. Panel 6, 2020.c’de, son gözlem 12 Mart tarihindedir. D panelinde, değerler 2020 yılı uluslararası 
mal fiyatlarının döviz kurlarındaki değişimlere karşı esnekliği değerleridir (Ha, Stocker ve Yılmazkuday (2019)). F panelinde, GSYH doğrudan 
turizm, otelcilik, seyahat acenteleri, havayolları ve diğer yolcu taşımacılığı faaliyetleri sektörleri ile turistlerle doğrudan ilgilenen otel ve eğlence 
faaliyetleri tarafından üretilen GSYH’dır. Bir ülkedeki toplam ülke içi seyahat ve turizm harcamalarından bu sektörlerin yaptığı harcamalar 
(ithalat dahil olmak üzere) düşüldükten sonra bulunan değere eşittir. 

Birleşmiş Milletler Turizm Uydu Hesabı (TSA) metodolojisi açısından, TSA RMF 2008’in Tablo 6’sında hesaplanan toplam GSYH ile tutarlıdır. 
BiH = Bosna Hersek; ECA = Avrupa ve Orta Asya; AB= Avrupa Birliği; GSYH = gayrı safi yurtiçi hasıla; KDZ= küresel değer zinciri.

Şekil B1.1.2
a. Baz senaryoda ECA GSYH’sı üzerindeki etki, 2020 b. Olumsuz senaryoda ECA GSYH’sı üzerindeki 
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c. Sağlık harcamalarının GSYH içindeki payı, 2016 d. 65 yaş ve üzeri nüfusun payı 
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Kaynak: Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi; Birleşmiş Milletler; Dünya Bankası.

Not: B panelinde, toplam büyüme oranları 2010 fiyatlarıyla GSYH ağırlıkları ve piyasa döviz kurları kullanılarak hesaplanmıştır. C panelinde, 
örneklem 20 ECA ekonomisini içermektedir. EAP = Doğu Asya ve Pasifik; ECA = Avrupa ve Orta Asya; GSYH = Gayri Safi Yurtiçi Hasıla; LAC 
= Latin Amerika ve Karayipler; MNA = Orta Doğu ve Kuzey Afrika; SAR = Güney Asya; SSA = Sahra Altı Afrika.
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Şekil B1.1.3
Salgın Kontrol Önlemlerinin Sağlık Faydaları ile Ekonomik Maliyetleri Arasındaki Tercih 
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Kaynak: Baldwin ve Weder di Mauro (2020) tarafından gösterilen şekil esas alınmış, Gournichas (2020)’tan esinlenil-
miştir.
a. Bu kutuda sunulan veriler ve senaryolar 26 Mart 2020 itibarıyladır.
b. https://www.ft.com/content/0e916322-5a12-11ea-abe5-8e03987b7b20.
c. OECD Katma Değerli Ticaret istatistikleri.
d. Dieppe ve diğerleri (2018).
e. Bu piyasa dinamikleri hakkında teknik bir tartışma için, bakınız Emtia Piyasaları Görünümü yayınının yakında yayın-
lanacak Nisan baskısına bakınız. 
f. Ayrıntılar için, bakınız Ocak 2016 Küresel Ekonomik Beklentiler raporu; Adrian, Stackman, ve Vogt (2016); Levchenko 
ve Pandalai-Nayar (2015).
g. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3360138. 
h. https://www.flightstats.com/v2/global-cancellations-and-delays
i. Jonung ve Roeger (2006).
j. Yayılma etkileri, ABD büyüme, avro bölgesi büyüme, 10 yıllık ABD tahvil getiri oranları, VIX, Çin büyüme, petrol 
fiyatı ve EMDE (Çin hariç) büyüme verileri, ile 23000 1Ç ve 2019 2Ç verileri kullanılarak (bu sırayla) uygulanan Baye-
sian VAR modelinde bir yıl sonrası için elde edilen kümülatif   dürtü yanıtlarına dayanmaktadır. Toplamlar 2010 fiyat-
larıyla GSYH verileri ve piyasa döviz kurları ağırlıklandırılmıştır. Ayrıntılar için, bakınız, Ocak 2016 Küresel Ekonomik 
Beklentiler raporu.
k. Baldwin ve Weder di Mauro (2020); Gournichas (2020); Eichenbaum, Rebelo ve Trabandt (2020).
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Avrupa ve Orta Asya Bölgesindeki Eğilimler - Önemli Ekonomiler ve Alt Bölgeler 

Rusya Federasyonu 

Rusya’da büyüme hızının 2019 yılında yavaşlayarak yüzde 1,3’e indiği tahmin edilmektedir. Bu 
yavaşlama beklenenden zayıf   gerçekleşen yatırım ve ticaretin yanı sıra uluslararası ekonomik 
yaptırımları devam etmesi de belirleyici olmuştur. OPEC ile daha önce kararlaştırılan petrol üre-
tim kesintileri yürürlüğe girdiğinden ve boru hatlarıyla ilgili bazı aksaklıklar yaşandığından do-
layı sanayi faaliyeti de zayıflamıştır (Dünya Bankası 2019a). KDV artışının ardından perakende 
satış hacimleri önemli ölçüde zayıflarken, tüketici güveni düşük seviyelerde kalmıştır. Merkez 
Bankası, enflasyondaki yavaşlama eğilimi ve zayıf büyüme dinamikleri nedeniyle Haziran ayın-
dan bu yana temel politika faizini altı kez düşürerek, önceki sıkılaştırıcı duruşunu tersine çevirdi. 
Rubledeki sert değer kaybı ve kısa vadeli enflasyonist endişeler ışığında, merkez bankası son po-
litika toplantısında politika faiz oranını değiştirmeyerek parasal genişletme döngüsüne ara verdi. 

Küresel yayılma etkileri modelinin senaryo sonuçlarına dayalı olarak, başlangıçta koronavirüs 
salgının tetiklediği ve sonrasında Mart ayında OPEC+ petrol üretimi kesintilerinin bırakılması 
kararının ağırlaştırdığı petrol fiyatlarındaki sert düşüşler sebebiyle büyümenin önündeki olum-
suz etkenler sonucunda 2020’deki büyümenin önemli ölçüde daralması beklenmektedir. Petrol 
fiyatlarının mali kuralın öngördüğü seviyenin (cari Ural fiyatları ile varil başına 42,40 $) altında 
kalması durumunda, daha önce bu yılın ilerleyen ayları için öngörülen iyileşme imkansız hale 
gelebilir. Bütçenin uygulandığı varsayıldığında, sosyal harcamalarda önerilen artış, büyüme üze-
rindeki aşağı yönlü baskıları kısmen dengeleyebilir. Düşük petrol fiyatlarının kamu gelirlerinde 
yol açacağı açığın, gayrısafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 9’u seviyesindeki Ulusal 
Varlık Fonundan karşılanması beklenmektedir. Yine de 2020 yılında ekonominin daralması kaçı-
nılmazdır ve yurt içinde salgının kontrol altına alınmasına yönelik önlemlerin artırılması duru-
munda sonuç çok daha kötü olabilir. 

Baz senaryoda, büyümenin 2021 yılında orta derecede güçlenmesi beklenmektedir. 2019 yılın-
daki KDV artışı ile kısmen finanse edilen ve altyapıya ve insan kaynaklarına yapılacak bir dizi 
yatırımı içeren Ulusal Projelerin tahmin döneminde büyümeyi hızlandırması beklenmektedir. 
Bununla birlikte, baz senaryo görünümünde, demografik baskıların artması ve rekabet eksikliği 
gibi yapısal sorunların birikmesi sebebiyle uzun vadede yavaşlayacak büyüme potansiyelinden 
ve siyasi belirsizliklerden dolayı özel sektör yatırımları durağan kalacaktır.

Türkiye 

Daha önceki finansal piyasa baskılarından kaynaklanan uzun süreli aksaklıkların ardından, kre-
dilerdeki artışın özel tüketimi desteklemesiyle birlikte Türkiye’de büyüme 2019 yılının son çey-
reğinde yaklaşık yüzde 6’ya (bir önceki yılın aynı dönemine göre) yükselmişti. Yine de, 2019 
yılının tamamına ait büyüme rakamları sert bir şekilde düşerek son 10 yılın en düşük seviyesi 
olan yüzde 0,9’a indi. Yükselen enflasyon ve bununla ilişkili olarak reel gelirler üzerindeki artan 
baskılar ve artan işsizlik seviyeleri, yılın büyük bir kısmında tüketimi azaltmıştır. Yatımlar sert 
bir şekilde azalmış ve kısmen ekonomi politikalarındaki belirsizliklerin de etkisiyle küresel mali 
kriz zamanındaki oranlara yakın seviyelere inmiştir. Net ihracatın büyümeye katkısı pozitif ol-
masına rağmen, bu büyük ölçüde ithalatın daralmasından kaynaklanmıştır. Merkez Bankası 2019 
yılının ortalarında politika duruşunu keskin bir şekilde tersine çevirerek büyümeyi desteklemek 
için faiz oranlarını yüzde 24’ten en son yüzde 9,75’e kadar indirmiştir. 

Koronavirüs salgını Türkiye’de daha yeni başlamış olan ve devam eden toparlanma sürecini sek-
teye uğrattı. COVID-19 ile ilgili baz senaryo 2020 yılında büyümenin daralabileceğini göstermek-
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tedir. Bunda etkili olan faktörler ise yatırımlarda devam eden azalma, zayıf dış talep ortamında 
azalan ihracat ve koronavirüs salgını kontrol altına almaya yönelik sosyal mesafe önlemleri se-
bebiyle faaliyette meydana gelen kesintilerdir. Buna karşılık Türkiye Mart ayında düşük gelirli 
hanehalklarına ve emeklilere yönelik desteklerin ve şirketlere yönelik vergi indirimlerinin ve fi-
nansal desteklerin yer aldığı 15 milyar dolarlık bir ekonomik paket açıkladı. Tahmin döneminde 
iç talepteki kademeli iyileşmenin büyümeyi desteklemesi beklenmektedir. Bu görünüm, maliye 
ve para politikalarının istikrarlı bir seyir izleyeceğini daha önceki dış dengesizlikleri yeniden 
canlandırmayacağını, kurun baskı altında kalmayacağını ve şirketlerin borç yapılandırmalarının 
sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğini varsaymaktadır. 

Orta Avrupa ve Baltıklar 

Orta Avrupa ve Baltık ülkelerinde büyüme hızı yıla sağlam bir şekilde başlamasına rağmen 2019 
yılının tamamında tahmini olarak yüzde 4’e yavaşladı. Orta Avrupa’da, artan reel ücretler ve 
kamu transferleri özel tüketimin arttırılmasına yardımcı oldu. Ancak, bazı ekonomilerde yatı-
rımların desteğiyle inşaat sektöründe kaydedilen hızlanmaya rağmen (Macaristan, Romanya), 
bu etki yıl sonuna doğru ortadan kaybolmuştur. Avro bölgesindeki yavaşlama Polonya’daki fa-
aliyeti ve bazı durumlarda ihracatı (Bulgaristan, Romanya) baskılamıştır. 

Koronavirüs salgınının Avrupa’da yayılması ve bu alt bölgede seyahat ve buna bağlı olarak 
turizm faaliyetlerinin azalması ile birlikte, yakın vadede ekonomik faaliyetin azalması beklen-
mektedir; faaliyetteki kesintilerin özel tüketim ve yatırımı baskılaması sebebiyle, salgının kontrol 
altına alınmasına yönelik uygulamaya konulan yurtiçi önlemler de bu azalmaya katkıda bulu-
nacaktır. Salgın, Orta Avrupa’da derin bir şekilde yerleşik değer zincirlerini halihazırda bozmuş 
durumdadır ve Çin’deki üretim gecikmeleri Almanya’daki yakın bağlantılı imalat sektörünü 
etkilemektedir. Virüsün yayılması Orta Avrupa’daki tedarik zincirlerini de kesintiye uğratmış-
tır ve sınırların kapatıldığı ve kısıtlamaların uygulandığı bir ortamda ara mal sevkiyatlarında 
gecikmelere yol açmaktadır. 

Polonya Merkez Bankası bu zorlu büyüme ortamını göz önüne bulundurarak, Mart ayında po-
litika faiz oranını yüzde 1’e indirdi (bu 2015 yılından bu yanaki ilk faiz indirimiydi). Ancak, 
enflasyondaki hızlanma ilave indirimleri sınırlayabilir ve reel ücretleri baskılayabilir. Polonya 
GSYH’sının yaklaşık yüzde 9’una karşılık gelen büyük bir mali destek paketi açıkladı; raporun 
yayınlandığı tarih itibariyle çok fazla ayrıntı mevcut olmasa da, paket şirketlere kredi sağlayarak 
ve işçiler için kısmi ücret tazminatı sağlayarak koronavirüs salgınına ilişkin yurt içinden ve yurt 
dışından kaynaklı olumsuzluklara karşı destek sağlayacaktır. Bölgede koronavirüs pandemisin-
den en çok etkilenen ekonomilerden birisi olan Hırvatistan’da, ülkenin turizme ağır bir şekilde 
bağımlı olmasından dolayı, ekonomi Mart ayı sonlarında meydana gelen ve son 140 yıl içerisinde 
ülke başkentini an ağır şekilde vuran depremden de olumsuz etkilenecektir. 

Koronavirüs pandemisi sonucunda, model senaryoları bu alt bölgede büyümenin 2020 yılında 
yüzde -2,5 ile -1,0 arasında gerçekleşebileceğini, 2021 yılında ise toparlanarak yüzde 5,5 ile 5,9 
arasında gerçekleşebileceğini göstermektedir. Büyük ekonomilerin bazılarında mali destekler ve 
sonrasında özel tüketimden sağlanacak artışlar yavaş yavaş ortadan kalkacaktır ve avro bölge-
sinden kaynaklanacak potansiyel olumsuz etkilerin tam olarak dengelenmesinde kullanılabile-
cek mali hareket alanı sınırlı olacaktır. Son yıllarda yaşlanmanın ve Batı Avrupa’ya göçün bir 
yansıması olarak çalışma çağındaki nüfusun daralması büyüme beklentilerini kısıtlamaktadır. 
Yapısal reformlar konusunda kaydedilecek ilerleme, orta vadede özel yatırımların artmasını des-
teklemede kilit önem taşıyacaktır. Bu alt bölgedeki büyüme AB yapısal fonlarının kullanılmaya 
devam edilmesine büyük oranda bağımlı olacaktır ve mevcut döngünün 2020 yılında sona erme-
si beklenmektedir. 
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Batı Balkanlar 
Batı Balkanlarda, kamu yatırımlarının (Kosova, Karadağ), imalatın (Sırbistan, Karadağ) ve ihra-
cat artışının (Arnavutluk) yavaşlaması, 2019 yılında büyümenin hafif bir şekilde hız kaybederek 
tahmini yüzde 3,6’ya inmesine katkıda bulundu. Arnavutluk’ta hava koşulları ve enerji üretimi 
ile ilgili geçici faktörler faaliyeti yavaşlatırken, Kuzey Makedonya’da kamu yatırım projelerine 
ilişkin güçlü ithalat talebi net ihracatın olumsuz bir katkıda bulunmasına yol açtı. 

Koronavirüs salgınını kontrol altına alınmasına yönelik önlemlerin etkisi; azalan iç talep ve böl-
gesel değer zincirlerindeki kesintiler (Sırbistan, Kuzey Makedonya) ve azalan turizm faaliyeti 
(Karadağ, Arnavutluk) yoluyla Batı Balkanlar’ın görünümünü etkilemektedir. Genel olarak, mo-
del senaryoları büyümenin 2020’de yüzde -3,8 ila -1,1 arasında gerçekleşebileceğini göstermekte-
dir – bu 2012 yılında avro bölgesi borç krizinden bu yanaki ilk daralma olacaktır. 2021 yılında ise, 
siyasi istikrarsızlıkların, politika belirsizliklerinin ve koronavirüs salgınının kontrol altına alın-
mış olacağı varsayılarak batı Balkanlar’da büyümenin yüzde 4,4 ile 4,5 arasında gerçekleşeceği 
tahmin edilmektedir. Son birkaç yılda bu alt bölgede artan mali yükümlülükler (bazı durumlarda 
büyük kamu sektörü ücret artışları, sosyal transferler veya altyapı projeleri için beklenenden 
daha yüksek maliyetler nedeniyle) konjonktürel mali teşvikler için hareket alanını daraltmış ve iş 
ortamını zayıflatmıştır (Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya). Ayrıca, Arnavutluk’ta meydana 
gelen son deprem ağır can kayıplarına ve fiziksel altyapı zararlarına yol açmıştır; kısa bir süre 
önce açıklanan ve işsizlik ödeneklerinde ve transferlerde artış öngören destek paketi ile birlikte, 
koronavirüs salgınının yıkıcı ekonomik etkilerine karşı bütçe daha da gerilecektir. İşletmeler ara-
sında azalan güven seviyesi, artan belirsizlik, kötüleşen bir dış ortam ve koronavirüs pandemisi 
göz önüne alındığında, alt bölgenin halen zorlu bir görünüme sahiptir.

Güney Kafkasya 
Özel tüketimler ve arz tarafında güçlü imalat artışı ile birlikte Ermenistan’da toparlanan maden-
cilik üretimi, Güney Kafkasya’da büyümenin 2019 yılında güçlenerek tahmini yüzde 3,6 olarak 
gerçekleşmesini sağaldı. Artan doğal gaz üretimi ve enerji dışı sektörlerdeki istikrarlı büyüme 
2019’da Azerbaycan ekonomisini destekledi. Gürcistan’da, Rusya tarafından seyahat kısıtlama-
larının uygulanmasına rağmen, işgücü piyasalarının iyileşmesi, kredi artışının sağlam bir şekilde 
devam etmesi ve başka ülkelerden gelen turist sayısının artması sayesinde büyüme güçlendi. 

Model senaryoları, koronavirüs salgının olumsuz etkileri ve sonrasında düşük emtia fiyatları 
sebebiyle Güney Kafkasya’da büyüme hızının bu yıl yüzde -0,9 ila 0,1 arasında bir seviyeye dü-
şebileceğini gösteriyor. Şokun etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalkması, turizmin toparlanması 
ve Ermenistan ve Gürcistan’da tüketici ve işletme güven seviyelerinin yükselmesi ile birlikte 
2021 yılında faaliyetin hızlanarak yüzde 2,2 – yüzde 3,4 arasında bir seviyeye yükselmesi bekleni-
yor. Azerbaycan’da petrol fiyatlarının ılımlı bir şekilde artması ile birlikte faaliyetin toparlanması 
bekleniyor; ancak ne seviyede olursa olsun, düşen emtia fiyatları ve devam eden yapısal katılık-
lar genel toparlanmayı bastıracaktır. Uzun vadedeki büyüme özel sektörün gelişimini arttırmaya 
ve finansal sektörden kaynaklı kırılganlıkların ortadan kaldırılmasına yönelik yurt içi reformla-
rın sürdürülmesine ve eğitimin kalitesinin yükseltilmesi ve beceri uyuşmazlıklarının azaltılması 
için insan sermayesine yatırım yapılmasına bağlı olacaktır.

Doğu Avrupa ve Orta Asya 
Doğu Avrupa’da, özellikle Belarus’ta ihracat artışının yavaşlaması karşısında imalatta gözlenen 
kayda değer zayıflık sebebiyle sanayi üretimindeki artış hız kaybetti. Ukrayna’da, güçlü tüketim 
artışı, ücretler ve işçi dövizleri sayesinde 2019 yılında ekonomik büyüme yüzde 3,2 oranında 
gerçekleşti, ancak yatırım artışı ve imalat sektörü zayıflıklar gösterdi. Moldova’da, özel yatırım 
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ve tüketim desteğine rağmen 2019 yılında büyüme hızı yüzde 3,6’ya düşerek yıl sonuna doğru 
ivme kaybetti. Orta Asya’da, konjonktürel genişleme güçlendi ve 2019’da yüzde 5,0 ile güçlü 
bir büyüme performansı sağlandı. Alt bölgenin en büyük ekonomisi olan Kazakistan’da, düşük 
petrol fiyatları sebebiyle yavaşlayan ihracat mali desteklerle dengelenmiştir.

Tahmin dönemi için, senaryolar 2020’deki büyümenin sert bir düşüş göstererek Doğu Avrupa›da 
yüzde -7,1 ile -3,6 arasında ve Orta Asya›da yüzde -1,3 ile 0,1 arasında gerçekleşebileceğini, 2021 
yılında ise, koronavirüs salgınının etkilerinin azalması ile birlikte iyileşme kaydedilebileceğini 
göstermektedir. Bununla birlikte, her iki alt bölgedeki büyüme, önemli politika belirsizlikleri-
ne ve yurtiçi koronavirüs salgınlarının durumuna ilişkin belirsizliklere tabidir. Avro bölgesi ve 
Rusya (Doğu Avrupa için) ile Çin (Orta Asya için) dahil olmak üzere kilit ticaret ortaklarında ve 
işçi dövizi akışları bakımından kritik önem taşıyan kaynak ülkelerde büyüme zayıf kaldığından 
dolayı, bu alt bölgeler zorlu bir dış ortamla karşı karşıyadır. 

Ukrayna için 2020’deki büyüme görünümü belirsizliğini korumaktadır ve sağlık krizinin süresine, uygu-
lanmayı bekleyen büyük reformlarda kaydedilecek ilerlemeye ve büyük geri ödeme ihtiyaçlarını karşılamak 
için yeterli finansmanı harekete geçirme yeteneğine bağlı olacaktır. Moldova’da, kısa süre önce açıkla-
nan salgın kontrol önlemlerinin yürürlüğe girmesi nedeniyle faaliyette sert kesintilerin yaşana-
cağı varsayımına dayalı olarak büyümenin 2020’de daralması bekleniyor —yılın ikinci yarısında 
tüketici ve işletme güven seviyelerinde hızlı iyileşmeler beklenmektedir. Orta Asya’da, büyü-
me koronavirüs salgını ortamında ticaret, emtia ve işçi dövizi kanalları yoluyla avro bölgesi ve 
Çin’den kaynaklanan olumsuz yayılma etkileri ile karşı karşıya kalacaktır. Kazakistan’da daha 
önceki mali teşviklerin etkisinin azalması, kilit ticaret ortaklarındaki (Rusya, Çin) yavaşlayan 
büyüme ve üretkenlikteki düşüş muhtemelen faaliyeti yavaşlatacaktır. 

Bölgesel Görünümdeki Riskler 

Bölgesel görünüm önemli aşağı yönlü risklere tabidir. Koronavirüs salgınının Avrupa ve Orta 
Asya ekonomilerindeki yayılımının yoğunlaşması görünümü kötüleştirirken, salgının kontrol al-
tına alınmasına yönelik önlemler özel tüketimi ve yatırımları beklenenden daha fazla baskılaya-
bilir. Koronavirüs salgını, avro bölgesi ve Çin’de büyümede sert bir yavaşlamaya yol açtığından 
ve bu durum ticaret ve emtia fiyatı kanalları ile tedarik zinciri kesintileri ve turizm faaliyetindeki 
kesintiler yoluyla Avrupa ve Orta Asya bölgesine daha büyük ölçekte yayılabileceğinden dolayı, 
uluslararası yayılma etkileri yoluyla da bölgesel büyüme için riskler doğurmaktadır. Bölgede-
ki enerji ve metal ihracatçısı ekonomiler, ihracat hedef pazarı olarak Çin’e giderek daha fazla 
bağımlı hale gelmektedir. Küresel finansman koşullarının beklenmedik bir şekilde sıkılaşması, 
özellikle büyük dış finansman ihtiyacı olan ekonomiler olmak üzere bölgede, sermaye çıkışları-
nı ve kur oynaklıklarını yeniden canlandırarak finansal piyasa baskısı yaratabilir. Diğer riskler 
arasında diğer büyük ticaret ortaklarında büyümenin yavaşlaması, jeopolitik çalkantılar ve artan 
politika belirsizlikleri sayılabilir. Bölgedeki büyük ekonomilerin Suriye Arap Cumhuriyeti, Libya 
veya Ukrayna’daki çatışmalara yeniden dahil olması, bunlara karşı ilave yaptırımları tetikleye-
bilir. Bölgenin enerji ihracatçısı ekonomileri -Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya- özellikle artan 
volatilite ile birlikte küresel emtia fiyatlarındaki büyük dalgalanmalara karşı kırılgan durumda-
dırlar (van Eyden ve diğerleri. 2019).

Avrupa ve Orta Asya’nın en önemli dış ticaret ortağı olan avro bölgesinde, beklenenden daha 
keskin bir yavaşlama, bölgeyle sıkı ticaret, finansal ve işçi dövizi bağlantıları olan ekonomilerde 
olumsuz yayılma etkilerine yol açabilir. (Şekil 1.3, panel c). Her ne kadar Birleşik Krallık’ın Av-
rupa Birliği’nden çıkışı ile ilgili politika belirsizlikleri bir nebze dağılmış olsa da, şu anda yıl sonu 
için planlanan geçiş döneminin sonuna kadar süreç bozulmaya karşı kırılganlığını korumakta-
dır.  (Bank of England 2018; H.M. Government 2018). Orta Avrupa ekonomileri için, AB yapısal 



29l Dünya Bankası ECA Ekonomik Güncelleme Raporu İlkbahar 2020

fonlarının 2020’den sonra potansiyel olarak Güney Avrupa’daki üye ülkelerine yönlendirilmesi 
büyümeyi sekteye uğratabilir. Bazı ülkelerde, yapısal fon ödemeleri, son program dönemi olan 
2014-2020 arasında GSYH’nın yüzde 5’ini veya daha fazlasını oluşturuyordu. Tarihsel olarak, 
2016’da Polonya’da yaşandığı gibi, kullanılabilecek AB fonları azaldığında faaliyet de önemli 
ölçüde yavaşlamıştır. Orta Asya ve Doğu Avrupa bölgesinde, Avrupa Birliği ve Rusya’daki ya-
vaşlayan faaliyet, gelirin göz ardı edilemeyecek bir bölümünü oluşturan işçi dövizi girişlerini 
etkileyebilir (Kırgız Cumhuriyeti, Moldova, Tacikistan, Ukrayna); avro bölgesindeki yavaşlama 
da Batı Balkanları benzer şekilde etkileyecektir.

Özellikle Romanya olmak üzere, bazı Orta Avrupa ekonomilerinde, artan kamu sektörü ücret-
lerinin, artan hükümet transferlerinin ve düşük vergi kapasitesinin neden olduğu kalıcı bütçe 
açıkları, olumsuz şoklara karşı politika hareket alanını sınırlamaktadır. Avrupa ve Orta Asya’da, 
kamu sektörü borcunun GSYH’ya oranı küresel mali kriz öncesine göre daha yüksektir ve en bü-
yük artışlar Doğu Avrupa ve Güney Kafkasya’da gözlenmektedir (Şekil 1.3, panel d). Bu durum, 
pandemiyle ilişkili ekonomik maliyetleri yönetmeyi özellikle zorlu hale getirmektedir.

Şekil 1.3 Avrupa ve Orta Asya’da Son Gelişmeler, Görünüm ve Riskler 
ECA bölgesinde GSYH Artışı, 2020–21 ECA bölgesinde politika faiz oranları ve tahvil getiri 
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Uzun Vadeli Zorluklar ve Politikalar 

Koronavirüs salgınının kısa vadeli etkilerine karşı mücadele etmek politika çabalarının birinci plandaki 
odağı olmakla birlikte, Avrupa ve Orta Asya’daki ekonomilerin sonuçta uzun vadede üretkenliği arttırmak 
ve uzun vadeli büyümeyi sağlamak için gerekli olan hedefli yapısal reformlara geri dönmeleri gerekecek-
tir. Özellikle, yönetişimi güçlendirmek, devletin ekonomideki rolünü yeniden değerlendirmek, iş ortamını 
iyileştirmek ve emtiaya bağımlı ekonomilerin uygun şekilde çeşitlendirilmesini teşvik etmek için reform-
lara ihtiyaç duyulmaktadır. Dış talepteki zayıflık, insan sermayesine ve fiziki sermayeye yatırım gibi yerel 
üretkenlik kaynaklarını ve uzun vadeli çıktı artışını güçlendiren politikaların önemini vurgulamaktadır. 
İklim değişikliği ve pandemi gibi diğer afetlerle ilişkili risklerin azaltılması, acil durumlara hazırlıklı olma 
ihtiyacını ön plana çıkarmaktadır. 

Büyüme için Çevrenin Geliştirilmesi: Yönetişimin Güçlendirilmesi ve 
Rekabetçi Piyasaların Geliştirilmesi
Yönetişimin Güçlendirilmesi. EMDE ülkelerinde kurumsal kalite, kalıcı çıktı artışının en önemli 
belirleyicilerinden biridir. Avrupa ve Orta Asya’daki birçok ekonomide yenilikçilik ve yatırım 
teşviklerini aşındırmaya devam eden ciddi kurumsal zayıflıklar bulunmaktadır. Bu zayıflıkların 
giderilmesi, yönetişimin ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik reformlar gerektirmektedir. İki 
yapısal reform dalgası bölgede kriz öncesindeki verimlilik artışını teşvik etmiş ve avro bölgesi 
ile yakınsamayı hızlandırmıştı (Dünya Bankası 2020a; Rovo 2019). 990’larda yaşanan ilk dalgada 
bölge merkezi olarak planlanan ekonomilerden bir piyasa sistemine geçti (Georgiev, Nagy-Mo-
hacsi ve Plekhanov 2017). 2000’li yılların başlarında yaşanan ikinci reform dalgası Orta Avru-
pa ve Batı Balkanlar’daki ülkelerin AB’ye katılım süreci ile ilişkiliydi (Şekil 1.4, panel a) (Rovo 
2019; Bruszt ve Campos 2016; Rodríguez-Pose ve Ketterer 2019). Piyasa sistemine geçiş sonrasın-
da, kamu hesap verebilirliği daha yüksek olan bölge ekonomilerinde büyüme daha güçlü oldu 
(Djankov ve Jolevski 2020).

Ancak genel olarak bölge özellikle devletin ele geçirilmesi veya daha geniş anlamda yolsuzluğun 
kontrolü konularında yönetişim zorlukları ile mücadelede sınırlı ilerleme kaydetmiştir. (Dün-
yaa Bankası 2019a9b; Kaufmann, Kraay ve Mastruzzi 2010). Aşırı veya karmaşık düzenlemeler 
yolsuzluğun şirket üretkenliği üzerindeki zararlı etkilerini daha da kötüleşebilmektedir (Amin 
ve Ulku 2019). Yolsuzlukla mücadele kampanyalarının yanı sıra düzenlemelerin ve vergi kar-
maşıklığının azaltılması bazı ekonomilerin yolsuzlukla mücadele etmelerine yardımcı olmuştur 
(IMF 2019b).

Rekabetçi Piyasaların Geliştirilmesi. Tarife dışı engeller ve karmaşık ticaret kuralları dahil olmak 
üzere uluslararası rekabete açık olmamak ve ürün piyasalarına ve hizmetlere ilişkin kısıtlayıcı 
düzenlemeler bölgedeki yapısal darboğazlar olmaya devam etmekte ve Kazakistan, Rusya ve 
Ukrayna gibi ekonomilerde doğrudan yabancı yatırımı ve özel yatırımı çekme yeteneğini engel-
lemektedir (Şekil 1.4, panel b) (Dünya Bankası 2016b; Shepotylo ve Vakhitov 2015; Dünya Banka-
sı 2019c). Özellikle Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki iş ortamları bölge ortalamasının gerisindedir 
ve Orta Asya elektriğe erişim ve dış ticarete kolaylığı bakımlarında EMDE ortalamalarının altın-
dadır (Dünya Bankası 2019ab). Kısmen rekabet gücünün zayıflığından, yolsuzluk kontrolünün 
yetersizliğinden ve kamuya ait işletmelerin sayısının fazla olmasından kaynaklanan düşük yeni-
likçilik oranları, özellikle diğer reformlarda ilerleme olmaması durumunda, bölgede iş ortamını 
ve yatırımları azaltmaya devam etmektedir (Şekil 1.4, panel c) (EBRD 2018, 2019). 

Doğu Avrupa, Orta Asya, Batı Balkanlar ve belirli bir ölçüde Rusya’da, devletin ekonomideki 
varlığı halen yüksek düzeylerdedir. Bazı durumlarda araştırmaya dahil edilen şirketler arasında 
kamu mülkiyetli olanların payı yüzde 10’u aşmaktadır ve bu oran Avrupa ve Orta Asya bölge-
sini EMDE ülkeleri arasında Sahra Altı Afrika›dan sonra ikinci sıraya yerleştirmektedir (Dünya 



31l Dünya Bankası ECA Ekonomik Güncelleme Raporu İlkbahar 2020

Bankası 2019bd). Ukrayna’da en azından kısmi kamu mevcudiyeti veya mülkiyeti olan firmalar, 
firmaların toplam cirosunun yaklaşık yüzde 20’sini ve firma varlıklarının yüzde 25’inden fazla-
sını oluşturmaktadır (Balabushko ve diğerleri 2018). Kamu mülkiyetli şirketler Moldova’da da 
büyük bir paya sahiptir ve GSYH’nın üçte birini oluşturmaktadır (Dünya Bankası 2019c.e; Dünya 
Bankası 2019f). Kamu varlığının fazla olduğu ekonomilerde, rekabette kamu iktisadi teşebbüsle-
rinin tarafsızlığının sağlanması, piyasadaki bozulmaların en aza indirilmesine yardımcı olabilir 
(Dünya Bankası 2020b). Bu nedenle, kamuya ait işletmelerin yeniden yapılandırılması veya özel-
leştirilmesi, özellikle beraberinde etkili bir düzenlemenin uygulanması ve yönetimi kurumsal 
yönetişim ve iş ortamında iyileştirmelerin yapılması durumunda, bölge genelinde bazı ülkelerde 
ekonomi çapında verimliliği artırma fırsatı sunmaktadır (Brown, Earle ve Telegdy 2006; EBRD 
2019; Funke, Isakova ve Ivanyna 2017). Ayrıca, Doğu Avrupa’daki bazı ülkeler dahil olmak üze-
re, bazı mallar için fiyat kontrollerinin devam ettiği ve rekabeti kısıtlayarak verimliliği düşürdü-
ğü bazı ekonomiler mevcuttur. 

Daha Uzun Vadeli Verimlilik Artışlarının Temellerini Atmak: İnsan 
Sermayesine ve Fiziksel Sermayeye Yatırım Yapmak 
İnsan Sermayesine Yatırım Yapmak. Bireyler sağlıklı ve iyi eğitimli olmaları durumunda daha 
üretken olduklarından dolayı, insan sermayesi ekonomik kalkınma için temel bir unsurdur. 2018 
yılında Dünya Bankası, bir ülkedeki kötü eğitim ve kötü sağlık risklerini göz önünde bulun-
durarak bugün doğan bir çocuğun 18 yaşına kadar sahip olması beklenebilecek insan serma-
yesi miktarını ölçen İnsan Sermayesi Endeksi’ni (HCI) uygulamaya koydu. Bölgedeki ülkeler 
insanlarına temel eğitim ve sağlık alanlarında nispeten iyi hizmetler sunmaktadır; bölge vatan-
daşları hayatlarına dünyanın diğer bölgelerindeki akranlarına göre çok daha iyi bir konumda 
başlamaktadırlar. Ancak küreselleşme eğilimleri ve teknolojik değişim göz önüne alındığında, 
istihdam piyasaları artık geçmişe göre daha yüksek insan sermayesi seviyeleri talep etmektedir-
ler. Artık temel eğitim yeterli olmayacaktır. Daha yüksek bilişsel beceriler daha fazla aranır hale 
gelirken, yükseköğretim kurumlarının öğrencileri mevcut ve gelecekteki iş piyasası zorluklarına 
göre hazırlamaları gerekmektedir. Koronavirüs salgını aynı zamanda eğitimin her kademesinde-
ki okullaşma seviyeleri üzerinde de önemli bir etkisi olmuştur; bölgedeki ülkelerin çoğu virüsün 
yayılmasını kontrol altına almaya yardımcı olmak için eğitim sistemlerini kapatmış veya kısmen 
kapatmıştır. Okuldan uzakta geçirilen kısa bir süre sonrasında toparlanma nispeten kolay olsa 
da, okuldan uzun sürte uzakta kalmak öğrenme üzerinde daha derin olumsuz etkiler yaratacak 
ve uzun vadede ekonomik kazançları ve insan sermayesi gelişimini azaltabilecektir. 

Sağlık cephesinde, pandemi halk sağlığı ile ilgili acil durumları hızlı bir şekilde tespit etme ve 
bunlara hızla müdahale etme ihtiyacını ortaya koymuştur. Bölgedeki yaşlanan nüfus ve yaşlı-
ların birçok bulaşıcı hastalığa karşı daha kırılgan olması bunu daha da büyük bir öncelik haline 
getirmektedir. Bölgedeki yüksek obezite, sigara kullanımı ve ağır alkol tüketimi oranlarının yol 
açtığı sağlık risklerinin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi, sadece bulaşıcı olmayan 
hastalıkların etkisini sınırlamak için değil aynı zamanda büyük bulaşıcı hastalık salgınlarıyla iliş-
kili yaşam kayıplarını en aza indirmek için de önemlidir. Öte yandan, sadece hayatta kalmak da 
yeterli değildir. İnsanların sadece yaşamlarının ilk yıllarında değil, tüm yaşamları boyunca öğ-
renmeye ve beceri edinmeye devam edebilmeleri için sağlıklı ve aktif kalmaları gerekir. Devam 
eden araştırmalar, HCI’yi bölgedeki ülkeler için daha anlamlı hale getirmek için endeksin eğitim 
ve sağlık boyutlarını daha da genişletmektedir. 

Fiziksel Sermayeye Yatırım Yapmak. Kriz sonrası dönemde bölgede yatırım artışı sert bir şekilde 
düşmüştür; bunun sebepleri arasında emtia fiyatlarının düşmesi, dış büyümedeki zayıflama, ça-
tışma ortamında kötüleşen yatırımcı algısı, uluslararası yaptırımlar ile finansal baskılar sayılabi-
lir (Şekil 1.4, panel d). Bölge genelinde, özellikle Avrupa Birliği dışında olan ve AB yapısal fonları 
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gibi kaynaklara erişimi olmayan ekonomilere özel sektör yatırımlarını ve sermaye akışlarını çek-
mek için özel sektör gelişimini, rekabetçi ve kapsayıcı pazarlara geçişi ve bölgesel entegrasyonu 
desteklemeye yönelik reformlar gerekmektedir. (EBRD 2018; Dünya Bankası 2019b).

Güvenilir olmayan elektrik arzı, bölgenin bazı yerlerinde faaliyeti aksatmaktadır: Avrupa ve 
Orta Asya’da elektrik kesintisi yaşayan firmaların yüzdesi diğer EMDE bölgelerine göre daha 
düşük olmakla birlikte, Orta Asya’da etkilenen firmaların zararları yıllık satışlarının yüzde 9’unu 
aşabilmektedir (Blimpo ve Cosgrove-Davies 2019; IMF 2019a). Örneğin Özbekistan›daki imalat 
firmaları arasında, üretimi arttırmanın önündeki engeller olarak, küçük ölçekli firmalar büyük 
ölçekli firmalara göre daha fazla elektrik, gaz ve su arzı kesintisi yaşadıklarını, arazi sıkıntısı ya-
şadıklarını veya yüksek arazi kira bedelleri ile karşı karşıya kaldıklarını bildirmektedirler (Trus-
hin 2018).

İklim Değişikliği Risklerini ve Diğer Afetleri Azaltmak: En İyiyi Umut Etmek, 
Ama En Kötüye Hazırlıklı Olmak 
İklim değişikliği ile Mücadele Etmek. İklim değişikliğinin yol açtığı risklerin azaltılması (şiddetli 
fırtınaların daha sık meydana gelmesi, yükselen deniz seviyeleri ve düşük ürün rekolteleri dahil 
olmak üzere), özellikle bölgenin büyük tarım ihracatçıları ve yüksek miktardaki kıyı nüfusu var-
lığı göz önüne alındığında, Avrupa ve Orta Asya’da sürdürülebilir ve eşitlikçi büyümeyi teşvik 
etmek için kritik öneme sahiptir. (Dünya Bankası 2019b). Bölge, şiddetli hava koşullarına giderek 
artan bir şekilde maruz kalmaktadır ve bazı yerler coğrafi olarak şiddetli sel (Batı Balkanlar) veya 
kuraklık (Orta Asya) risklerine maruzdur  

Bölgedeki bazı ülkeler, hava durumu izleme kapasitesinin geliştirilmesi ve tarım teknolojilerine 
yönelik yatırımlar dahil olmak üzere, iklim değişikliği ile ilişkili riskleri azaltmayı amaçlayan 
önlemler getirmiştir. Erken sel uyarı sistemleri bölge genelinde can güvenliğini ve altyapıyı ko-
rumuştur (Ermenistan, Bosna Hersek, Gürcistan, Moldova ve Özbekistan), ancak özellikle yük-
sek rakımlarda bulunan yerlerde meteorolojik ve teknik kapasitede büyük eksiklikler mevcuttur. 
Bölgesel koordinasyonun ve izlemenin iyileştirilmesi suretiyle erken uyarı hizmetlerinin güçlen-
dirilmesi, acil durumlara hazırlık durumunu güçlendirebilir ve şiddetli hava olaylarının etkisini 
azaltabilir (Kull ve Staudinger 2018). Orta Asya’nın kurak bölümlerinde, tarımsal üretimde su ve 
arazi kullanımının verimliliğini artıran teknolojiler, tarımsal ürün veriminin artırılmasına ve gıda 
güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmuştur. 

Afetlere Karşı Destek — Politika Müdahalelerinin ve Hazırlık Durumunun İyileştirilmesi. Avrupa ve 
Orta Asya bölgesinde, son 30 yılda yaklaşık 500 önemli sel ve deprem meydana geldiği ve bun-
ların 50.000 ölümle sonuçlandığı ve 25 milyon insanı etkilediği tahmin edilmektedir (Dünya 
Bankası 2017). Bölgedeki başkentlerin yaklaşık üçte biri geçmişte bir deprem veya selden dolayı 
yıkıma uğramıştır. Daha yakın zamanda, Arnavutluk’ta 2019 yılının sonlarında meydana gelen 
depremler, 50’den fazla insanın hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 3.000 kişinin yaralanmasına 
yol açarak doğal afetlerin insan hayatına getirdiği bedelin kötü bir hatırlatıcısı olmuştur. Bu ara-
da, bu yılın başlarında ortaya çıkan koronavirüs salgını, bölgenin acil durum hazırlık durumunu 
test edecek ve kamu maliyesi ve sağlık sistemleri üzerinde daha fazla baskı oluşturacaktır. 

Bölgedeki yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ekonomilerin çoğunda, uzun yıllar süren za-
yıf büyüme ve sürekli devam eden mali açıklar, tehlikeli olaylara karşı kullanılabilecek mali ha-
reket alanını sınırlamıştır. Doğal afetler, özellikle özel sigortacılık piyasalarının daha az gelişmiş 
olduğu ekonomilerde, kamu bilançolarını baskılayabilir ve ciddi mali maliyetler oluşturabilir.  
(OECD ve Dünya Bankası 2019; Bova ve diğerleri 2016). Mali olarak kısıtlanmış ekonomilerde, 
sağlık kapasitesinin arttırılması veya eskiyen fiziksel ve teknolojik altyapının elden geçirilmesi 
için yapılabilecek kamu yatırımları dahil olmak üzere, acil durum yönetimi için yeterli finans-
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manın sağlanması amacıyla yurtiçi kaynaklar harekete geçirilebilir. Eskiyen fiziksel ve teknolo-
jik altyapının elden geçirilmesi, ciddi hava olaylarının izlenmesi, tahminlerin üretilmesi ve en 
son sağlık pandemisi gibi bir acil durumda bilgilendirmenin sağlanması için özellikle önemlidir. 
(UNDP 2018).

Şekil 1.4 Avrupa ve Orta Asya’nın Karşı Karşıya Olduğu Uzun Vadeli Ekonomik Zorluklar 
a. ECA Bölgesinde Üretkenlik Seviyeleri ve 

Yakınsaklık 
b. Rekabetçi bir Piyasa Ekonomisine Geçişin 

Değerlendirilmesi, 2019
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Not: A panelinde, toplam bölgesel büyüme oranları 2010 fiyatlarıyla GSYH ağırlıkları ve piyasa döviz kurları kullanılarak hesaplanmıştır. 
Aksi belirtilmedikçe üretkenlik, işçi başına üretim olarak tanımlanan işgücü üretkenliğini ifade eder. Örneklemde 21’i ECA ekonomisi olmak 
üzere 127 EMDE bulunmaktadır. Gelişmiş ekonomiler örnekleminde 35 gelişmiş ekonomi bulunmaktadır. Mavi çubuklar EMDE bölgeleri için 
altı (GSYH ağırlıklı) ortalamadaki aralığı göstermektedir. Yakınsaklık oranı, ortalama bir gelişmiş ekonomi ile olan üretkenlik artışı farkları-
nın, ortalama bir gelişmiş ekonomi ile olan üretkenlik seviyesi log farkıyla bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Bölgesel yakınsaklık oranı, her 
bir bölgedeki EMDE ekonomilerinin GSYH ağırlıklandırılmış ortalamasıdır. Üretkenlik “seviyesi” 2013-18 döneminde, bölge üretkenliğinin 
GSYH’ye göre ağırlıklandırılmış ortalamasının ortalama gelişmiş ekonomiye oranını ifade etmektedir. B panelinde, öğrenme açığı beklenen 
eğitim süresi (yıl) ile öğrenmeye göre düzeltilmiş eğitim süresi arasındaki farktır (Kraay (2018)). C panelinde, gösterge, kamu gücünün özel 
kazanç için (yolsuzluğun küçük ve büyük şekilleri dahil olmak üzere) ne ölçüde kullanıldığı ve Dünya Yönetişim Göstergeleri ile ölçüldüğü 
şekliyle devletin elitler ve ö<el çıkar grupları tarafından ne ölçüde “ele geçirildiği” ile ilgili algıları yansıtmaktadır. Örneklemde 22 ECA 
ekonomisi ve 149 EMDE ülkesi yer almaktadır. D panelinde, gerçekleşen toplam büyüme 2010 fiyatlarıyla GSYH ağırlıkları ve piyasa döviz 
kurları kullanılarak hesaplanmıştır. Consensus Economics toplam tahminleri, veri mevcudiyetine dayalı olarak, belirtilen dönemlere ait an-
ketlerin basit ortalaması olarak hesaplanmıştır. CA = Orta Asya; CE = Uzlaşma Ekonomisi; ECA = Avrupa ve Orta Asya; EE = Doğu Avrupa; 
EMDE’ler = yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler; GSYH = gayri safi yurtiçi hasıla; SC = Güney Kafkasya; WBK = Dünya Bankası 
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Sonuçlar

Şubat 2020’de, koronavirüs salgını dünya ekonomisine zarar vermeye başladı ve Avrupa ve Orta 
Asya bölgesinde yıl başı itibariyle daha yeni başlamış olan toparlanmayı sekteye uğrattı. Korona-
virüs pandemisinin bölgedeki büyüme üzerindeki etkisi, salgının nasıl evrildiğine bağlı olacaktır. 
Etkinin büyüklüğü belirsiz olmakla birlikte, pandemi günlük faaliyeti kesintiye uğratarak, emtia 
fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı uygulamaya devam ederek, birbirlerine sıkı bir şekilde 
bağlı küresel ve bölgesel tedarik zincirlerini bozarak, seyahat ve turist hareketlerini azaltarak ve 
bölge ekonomilerinin ihracat taleplerini azaltarak kısa vadeli görünümü raydan çıkarıyor. 

Bu gibi salgınlardan geçmişte çıkarılan dersler ve COVID-19 salgınını ilk yaşamaya başlayan 
ülkelerin edindiği deneyimler; sosyal mesafeyi sağlamak için uygulanacak sert önlemler, gerekli 
olmayan işletmelerin, eğlence mekanlarının ve okulların kapatılması gibi salgını kontrol altına 
almaya yönelik hızlı bir şekilde alınacak tedbirlerin, enfeksiyon eğrisini düzleştirerek ve sağlık 
sistemlerinin kontrolden çıkmalarını önleyerek insanların hayatlarını kurtaran önemli tedbirler 
olduklarını açık bir şekilde göstermiştir. Salgını kontrol altına almaya yönelik politikalar başarılı 
oldukça ve enfeksiyon eğrisi düzleştikçe makroekonomik resesyon daha derin hale geldiğinden 
dolayı, politika yapıcılar bu politikaların sağlık faydaları ile ekonomik maliyetleri arasında güç 
tercihler yapmak zorunda kalmaktadır. 

Bu zorlu dönemlerde, ilk olarak, politika yapıcıların hayat kurtarmak için kararlı bir şekilde hare-
ket etmeleri önemlidir. Bir hükümetin en temel işlevi halkını güvende tutmaktır. Buradaki temel 
soru, bu pandeminin ekonomik maliyetini nasıl en aza indirebileceğimiz ve hastalık yenildiğinde 
uzun bir toparlanma süreci yerine nasıl hızlı bir toparlanma sağlayabileceğimizdir. Bu koşullar 
altında mali destek önlemlerinin gerekliliği çok açıktır. Ne yazık ki, Avrupa ve Orta Asya’daki 
pek çok ülkenin borç seviyeleri zaten yükselmektedir ve bu krize müdahale edebilmek için ha-
zırlıklı değillerdir. Tamponların kullanılması gerekecek ve harcamaların en acil ihtiyaçlara dik-
katlice dağıtılması gerekecektir. Tamponların kullanılması ve harcamaların en acil ihtiyaçlara 
yönlendirilecek şekilde dikkatlice yeniden önceliklendirilmeleri gerekecektir. 

Acil politika öncelikleri, hayat kurtarmak için sağlık sistemlerini güçlendirmek, hane halklarına 
yardım sağlamak için güvenlik ağlarını güçlendirmek ve ekonomik krize karşı tampon oluştur-
mak ve istihdamı korumak için özel sektöre destek sağlamaktır. Mali hareket alanı mevcut oldu-
ğu ölçüde geniş tabanlı mali teşvik önlemleri de toplam talebin yukarıya çekilmesine yardımcı 
olabilecektir, ancak bunlar muhtemelen krizin en şiddetli dönemi atlatıldıktan ve iş faaliyetleri 
normalleşmeye başladıktan sonra daha etkili olacaktır. 

Para politikası da önemli bir rol oynayabilir. Bölgenin ticarete ve finansal akışlara açıklığı, böl-
geyi küresel güven şoklarına maruz bırakmaktadır. Merkez bankaları, bankalara ve banka dışı 
finansal kuruluşlara, özellikle de yaşanan sert bozulmadan daha fazla zarar görmesi muhtemel 
KOBİ’lere bol miktarda likidite sağlamaya hazır olmalıdır. Politika faiz indirimleri veya varlık 
alımları gibi daha geniş kapsamlı parasal teşvikler, piyasalardaki volatilite göz önüne alındığın-
da, finansal koşullarda önemli bir sıkılaşma riskine karşı güveni artırabilir ve finansal piyasaları 
destekleyebilir. Parasal genişlemede uluslararası koordinasyonun sağlanması, dalgalanmaların 
hafifletilmesine yardımcı olabilir. Mali teşvik önlemlerinde olduğu gibi, tamponların ve mali ha-
reket alanlarının mevcudiyeti bölgede ülkeler arasında değişkenlikler sergilemektedir. 

Daha olumlu bir not olarak, koronavirüs salgınının getirdiği yaşam tarzı değişikliklerinin daha 
uzun vadeli faydaları da olabilir. Şirketlerin çalışanlarını bilgisayar ve video teknolojisi yoluyla 
uzaktan çalışmaya yönlendirdikleri, eğitimin neredeyse her kademesindeki eğitimcilerin sınıf 



35l Dünya Bankası ECA Ekonomik Güncelleme Raporu İlkbahar 2020

içi eğitimin yerine online alternatifler getirmeye çalıştıkları, tüketicilerin alışveriş ve bankacılık 
işlemleri için dijital platformlara başvurdukları bir dönemde, tüm bu değişimler kriz geçtikten 
uzun süre sonra da hayatımızda kalacak yenilikçilik ve verimlilik artışları sağlayacaktır.

Ancak bugünler bölgedeki politika yapıcılar için zorlu zamanlar. Salgınla mücadele edebilmek 
için gerçekleştirilecek hızlı ve kararlı politika eylemleri bugün hayat kurtaracak, önümüzdeki 
yıllar için ise işleri ve geçim kaynaklarını koruyacaktır. 

Veri Eki ve Tahmin Konvansiyonları 

Bu raporda sunulan makroekonomik tahminler, Adil Büyüme, Finans ve Kurumlar Başkan Yar-
dımcılığı bünyesinde yer alan Dünya Bankası Beklentiler Grubundan, ülke ekiplerinden, bölge 
ve ülke ofislerinden ve Avrupa ve Orta Asya Baş Ekonomist Ofisinden personelin yer aldığı tek-
rarlı bir sürecin sonucudur. Bu süreçte veriler, makroekonometrik modeller ve değerlendirmeler 
kullanılmıştır. 

Veriler 

Ülke tahminlerini hazırlamak için kullanılan veriler çeşitli kaynaklardan elde edilmiştir. Milli 
gelir hesapları, ödemeler dengesi ve maliye verileri Haver Analytics’ten; Dünya Bankası’nın 
Dünya Kalkınma Göstergelerinden ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Dünya Ekonomik Görü-
nümünden, Ödemeler Dengesi İstatistiklerinden ve Uluslararası Finansal İstatistiklerinden alın-
mıştır. Nüfus verileri ve tahminleri Birleşmiş Milletler’in Dünya Nüfus Beklentileri raporundan 
alınmıştır. Ülke ve borç verme grubu sınıflandırmaları Dünya Bankası’ndan alınmıştır. Kurum içi 
veri tabanları emtia fiyatlarını, önceki tahmin ürünleriyle ilgili verileri ve ülke sınıflandırmalarını 
içermektedir. Diğer kurum içi veri tabanları; Bloomberg, Haver Analytics, Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü’nün analitik konut fiyatı göstergeleri, IMF’nin Ödemeler dengesi İstatistikleri 
ve IMF’nin Uluslararası Finansal İstatistiklerinden alınan verilere dayalı olarak yüksek frekanslı 
göstergeleri içermektedir   —sanayi üretimi, tüketici fiyat endeksleri, konut fiyatları, döviz kurla-
rı, ihracat, ithalat ve borsa endeksleri gibi. 

Toplulaştırma 

Dünya ve tüm ülke alt gruplarına (bölgeler ve gelir grupları gibi) ilişkin toplam büyüme rakam-
ları ülkeye özgü büyüme oranlarının GSYH’ya göre ağırlıklandırılmış ortalaması (2010 fiyatla-
rıyla) olarak hesaplanmıştır. Gelir grupları, Dünya Bankası’nın ülke grupları sınıflandırmasında 
tanımlanmıştır. 

Tahmin Süreci 

Süreç, gelişmiş ekonomilerin büyüme ve emtia fiyatı tahminleri hakkındaki başlangıç varsayım-
ları ile başlar. Bu varsayımlar, EMDE ekonomilerine ilişkin ilk grup büyüme tahminlerinin ko-
şulları olarak kullanılmaktadır; bunlar makroekonometrik modeller, ulusal hesap kimliklerini ve 
küresel tutarlılığı sağlamaya yönelik muhasebe çerçeveleri, büyük ekonomilerden kaynaklanabi-
lecek yayılma etkilerinin tahminleri ve yüksek frekanslı göstergeler kullanılarak geliştirilmekte-
dir. Bu tahminler daha sonra benzer ekonomilere arasında uygulama tutarlılığını sağlamak için 
değerlendirilmektedir. Bu işlemin ardından, sürekli makroekonomik izleme ve çalışmaları yapan 
ve ülke yetkilileri ile diyalog sürecini yürüten Dünya Bankası ülke ekipleri ile yaygın görüşmeler 
yapılmaktadır. Tahmin süreci boyunca personel, değerlendirmeler ile model bazlı görüşler ile 
tutarlılığın birleştirilmesine olanak tanıyan makroekonometrik modeller kullanmaktadır 
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Şubat 2020’de, koronavirüs salgını Avrupa ve Orta Asya bölgesinde yıl başı itibariyle 
daha yeni başlamış olan toparlanmayı sekteye uğrattı. Bu güncelleme raporu, hızla 
değişen durumu göz önünde bulundurarak, salgına ilişkin farklı senaryolar altında 
bölgeye ilişkin son gelişmeleri ve büyüme görünümünü özetlemektedir. Etkinin 
büyüklüğü belirsiz olmakla birlikte, pandemi günlük faaliyeti kesintiye uğratarak, emtia 
�yatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı uygulamaya devam ederek, birbirlerine sıkı bir 
şekilde bağlı küresel ve bölgesel tedarik zincirlerini bozarak, seyahat ve turist 
hareketlerini azaltarak ve bölge ekonomilerinin ihracat taleplerini azaltarak kısa vadeli 
görünümü raydan çıkarıyor. Hastalığın yayılımını yavaşlatmaya yönelik politikaların 
sağlık faydaları ile bunların ekonomik maliyetleri arasında tercihler yapılması 
gerekmektedir. Bu zorlu dönemlerde, politika yapıcıların hayat kurtarmak için kararlı bir 
şekilde hareket etmeleri ve halk sağlığı sistemlerine yatırım yapmaları, ancak aynı 
zamanda en kırılgan gruplara yönelik  güvenlik ağlarını güçlendirerek, kısa vadeli 
krediler, vergi indirimleri veya sübvansiyonlar yoluyla özel sektörü destekleyerek, faiz 
oranlarını düşürmek için hazırlıklar yaparak ve �nansal istikrarı ve güven seviyesini 
yükseltmek için likidite enjekte ederek ekonomik maliyeti en aza indirmeleri önemlidir.
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