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COVID-19’DAN 
KADIN
ÇALIŞANLAR
DAHA ÇOK 
ETKİLENDİ
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
araştırmasına göre kadın çalışanlar 
Covid-19’dan daha çok etkilendi. 
Dünya genelinde çalışan tüm 
kadınların yaklaşık 510 milyonunun 
veya yüzde 40’ının en çok etkilenen 
dört sektörde çalıştığı kaydedildi.
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U luslararası Çalışma Örgütü 
(ILO), Covid-19 izleme çalış-
masının beşinci versiyonunu 
yayınladı. Yaklaşık 400 milyon 

tam zamanlı iş saati kaybının yaşandığı 
belirtilen çalışmada, küresel çapta işçilerin 
yüzde 93’ünün salgın nedeniyle etkilen-
diği, iş saati, gelir gibi kayıplara uğradığı 
vurgulandı.

ILO güncellenen çalışmasında, en fazla 
iş kaybının Amerika katısında yaşandığını, 
en az iş kaybının ise Afrika bölgesinde ol-
duğunu belirtti. Çalışmada senaryolar da 
güncellendi. Buna göre temel senaryoda 
2020 sonunda, 2019’a göre çalışma süreleri 
yüzde 4.9 oranında daha az gerçekleşmiş 
olacak. İkinci dalga olacağı varsayılan kö-
tümser senaryoda ise iş kaybı süresi aynı 
döneme göre yüzde 11.9 olarak gerçek-
leşecek. İyimser senaryoda ise talep ve 
arzın iyileşeceği, istihdamın başlayacağı bir 
gelişmede dahi iş süresi kaybı yıl sonunda 
yüzde 1.2 düzeyinde olacak.

Güncellenen çalışma kadınlara yönelik 
yaptığı değerlendirmede, yapısal olarak 
bütün dünyada kadın iş gücü sorunları-
nın bulunduğu, geçmiş dönemde yaşa-
nan kısmi iyileşmedeki kazanımların da 
kaybedilme riski ile karşı karşıya olduğu; 
iş hayatında cinsiyet eşitsizliğinin biraz 
daha ağırlaşacağı vurgulandı. Kadınların, 
barınma, satış gibi yoğun olduğu iş kol-
larının krizde en ağır etkilenen sektörler 
içinde olduğu, dünya genelinde, çalışan 
tüm kadınların yaklaşık 510 milyonunun 
veya yüzde 40’ının, en çok etkilenen dört 
sektörde çalıştığı, erkeklerde ise bu oranın 
yüzde 36.6 düzeyinde olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ne de paralel şekilde 
tasarlanan raporda B20, G20 liderlerini şu 
politika adımlarını atmaya çağırdı:

1.Sağlık sistemlerini güçlendirin: 
Covid-19 aşısının geliştirilmesi ve ulaşılabilir 
hale gelmesi süreçlerini hızlandırın; gelecek 
pandemilere karşı hazırlıkları güçlendirin; 
medikal ürün ve hizmetlere yönelik yeni 
ticaret kısıtlamalarına karşı çıkın; kritik ekip-
manların devlet alımlarında yolsuzluk riskini 
önleyin.

2. İnsan sermayesini koruyun: İn-
sanın ve fikri mülkiyet haklarının serbest 
dolaşımına yönelik kısıtlamalardan kaçının; 
işsizliği minimize edin ve istihdam edile-
bilirliği artırın; enfeksiyon riskini minimize 
etmeyi amaçlayan iş sağlığı ve güvenliği 
standartlarının uygulanmasını sağlayın.

3.Finansal istikrarsızlığı önleyin: Fi-
nansal piyasalara olumsuz bir taşma olma-
sından kaçının, Finansal İstikrar Kurulu’nu 
kredi vererek küresel ekonominin borçlarını 
sırtlayan bankaların risklerini izlemek için 
görevlendirin, gelişmekte olan (orta gelir 

ve düşük gelir) ekonomilere destekleri ve 
kredileri artırın; bankaların KOBİ’lere kredi 
vermeye devam edebilmesi için destekleri 
sürdürün; çok etkilenen sektörlerdeki şir-
ketleri, vergi ve muafiyetlerle desteklemeye 
devam edin; sermaye dağılımında şirketle-
rin ve alt yapı projelerinin aldığı payı artırın.

4. Küresel tedarik zincirlerindeki 
tıkanıklığı açın: Bir an evvel tedarik 
zincirindeki aksaklıkları giderin; limanlar, 
yollar, demir yolları, hava ve deniz kargo 
taşımacılığı ve raylı taşımacılığa ilişkin tüm 
tıkanıklıkların giderilmesini sağlayın; küresel 
tedarik zincirlerinde sermaye yapısını 
yeniden düzenleyin, KOBİ kredilerinde risk 
ağırlığını Basel 3’e de uygun şekilde 75-85 
arasına indirin; ihracat kredilerinin devamını 
sağlayın; tedarik zincirlerindeki yolsuzluk 
riskini yasal düzenlemeler getirerek azaltın.

5.Verimli sektörleri yeniden canlan-
dırın: Teşvik tasarımlarında iklim krizini de 
göz önünde bulundurun, teşviklerin sür-
dürülebilir olmasını sağlayın, enerji piyasası 
istikrarını koruyun, enerji üretim, depolama 
ve dağıtım projelerini destekleyin; seyahat 

PANDEMİDEN 
ÇIKIŞ REÇETESİ

G20 ülkelerinin iş dünyasının sesi olan 
B20, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
dünyanın en büyük 20 ekonomisinin lider-
lerine altı önemli politika çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan başkanlığındaki B20, 
iş dünyasına hükümetlerin özel sektörü 
Covid-19 krizi sırasında nasıl daha iyi des-
tekleyebileceği ve gelecek krizlere karşı 
ekonomiyi nasıl koruyabileceğini sordu. 
Çok uluslu şirketlerden KOBİ’lere G20 içinde 
ve dışında 750’den fazla iş dünyası liderinin 
katıldığı çalışma sonucu “Covid-19 Sonrası 
Küresel Ekonomiyi Hızla Canlandırmak” 
raporu hazırlandı.
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olarak kalkıyor ve 2020 ekonomik faaliyet-
ler üzerindeki etkisi beklenenden daha 
fazla olacak” denildi.

Raporda Euro Bölgesi’nin bu yıl yüz-
de 8.7’lik daralmanın ardından 2021’de 
yüzde 6.1 büyümesi öngörüldü. Bahar 
tahminlerinde komisyon birliğin gelecek 
yıl yüzde 6.3 büyümesini öngörmüştü. Av-
rupa Birliği için bu yıl öngörülen daralma 
ise yüzde 7.4’ten yüzde 8.3’e revize edildi. 
AB’nin gelecek yıl ise yüzde 5.8 büyümesi 
öngörülüyor.

En çok hangi 
ekonomiler etkilendi?

Fransa, İtalya ve İspanya’nın Covid-19 
krizinden en çok etkilenen ekonomiler 
olduğu vurgulanırken, bu ülkeler için 
2020’de öngörülen daralma sırasıyla yüz-
de 10.6, yüzde 11.2 ve yüzde 10.9. Komis-
yon Almanya’ya ilişkin daralma öngörü-
sünü ise yüzde 6.5’ten yüzde 6.3’e çekti. 
Almanya ekonomisinin 2021’de ise önceki 
tahminlerdeki gibi yüzde 5.9 değil yüzde 
5.3 büyümesi öngörülüyor. Birleşik Krallık 
ekonomisine ilişkin ise daralma tahmini 
yüzde 8.3’ten yüzde 9.7’ye revize edilerek, 
gelecek yıl için öngörülen yüzde 6 büyü-
me tahmini değiştirilmedi. Raporda bu yıl 

ve turizmi yeniden canlandırın, seyahat ve 
turizm için vize gibi bürokratik zorlukları ve 
yurt içi pazarı koruyan politikaları azaltın.

6. Sorumlu ve kapsayıcı şekilde diji-
talleşin: Dijital dönüşüm çabalarını hızlan-
dırın; KOBİ’ler başta olmak üzere e-ticaret 
yetkinliklerini artırın; eğitim sistemlerinin 
dijitalleşmesi için yenilikçi yöntemler kul-
lanın; DTÖ’de elektronik iletilere gümrük 
vergisi uygulanmasına ilişkin öteleme ka-
rarının yenilenmesini destekleyin.

Hollanda'nın yüzde 6.8, Belçika'nın yüzde 
8.8, Yunanistan'ın yüzde 9 ve Avusturya'nın 
yüzde 7.1 küçüleceği tahmin edildi. Yuna-
nistan, Litvanya, Bulgaristan, Danimarka 
ve İsveç de Mayıs raporuna göre daha az 
daralması öngörülen ekonomiler arasında 
yer alıyor…

Raporda dünya genelinde yeni vakala-
rın hâlâ artmakta olduğu, özellikle ABD’de 
ve gelişmekte olan ülkelerdeki bu artışın 
küresel görünümü bozduğu belirtilerek 
bunun Avrupa ekonomilerinin büyüme-
sini de aşağı çekeceği öngörüldü. Rapora 
göre ikinci çeyrekte yüzde 10’un üzerinde 
daralma yaşayan Avrupa ekonomilerinin 
üçüncü çeyrekte İrlanda dışında neredeyse 
hepsinin çeyreklik bazda büyüme alanına 
geçeceği öngörülüyor.

İskandinav ülkelerinde
toparlanma zayıf olacak

Öngörülerde 2021’deki büyüme ra-
kamları 2020’deki daralma rakamlarından 
yüksek olan Malta dışında hiçbir ülke yok. 
Bunun anlamı Covid-19’un Avrupa ge-
nelinde GSYH’lerde kalıcı hasar yaratacak 
olması. İskandinav ülkelerinde ise 2021 
yılı toparlanmalarının daha zayıf olacağı 
öngörülüyor. Örneğin Finlandiya’nın bu yıl 

AVRUPA BEKLENENDEN 
SERT DARALACAK

Avrupa Komisyonu Mayıs’ta açıkladı-
ğı büyüme beklentilerini yayınladığı “Yaz 
2020 Ekonomik Tahminler” raporunda aşa-
ğı yönlü revize etti ve Euro Bölgesi’nin bu 
yıl yüzde 7.7 değil yüzde 8.7 daralmasını 
öngördü. 

Krizin daha önce tahmin edilenden 
daha derin olacağına vurgu yapılan eko-
nomik görünüm raporunda “Tecrit ön-
lemlerinin kaldırılması Bahar Tahminleri 
raporunda öngörülenden daha kademeli 
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yüzde 6.3 daraldıktan sonra 2021’de sadece 
yüzde 2.8 büyümesi, İsveç’in bu yıl yüzde 
5.3 daraldıktan sonra 2021’de sadece yüzde 
3.1 büyümesi tahmin ediliyor. 

Raporla ilgili Brüksel'de basın top-
lantısı düzenleyen AB Komisyonu'nun 
Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gen-
tiloni, "Salgın, Avrupa ekonomisini bekle-
nilenden daha sert etkiledi" dedi. Sürecin 
halen belirsizliklerle dolu olduğuna ve 
aşağı yönlü risklerin devam ettiğine işaret 
eden Gentiloni, 2020 yılındaki daralma-
nın önceki tahminlerinden yüzde 1 daha 
olumsuz olduğunu vurguladı.

“Fırtınalı sularda dümende 
kalmaya devam ediyoruz”

Komisyonun Ekonomiden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis de 
konuya ilişkin açıklamasında komisyonun 
bu karamsar tahminlerinin 750 milyar 
Euro büyüklüğünde ‘YeniNesilAB’ isimli 
dev iyileşme paketine neden acilen ihtiyaç 
olduğuna bir kanıt oluşturduğunu belirt-

ti ve şunları söyledi: “Tecritin ekonomik 
etkisi ilk tahminlerimizden daha fazla. Bu 
fırtınalı sularda dümende kalmaya devam 
ediyoruz ve ikinci dalga da dahil bir çok 
riskle karşı karşıyayız.” Dombrovskis, birlik 
olarak iyileşmenin hızının değişkenlik gös-
terdiğine de vurgu yaptı ve çalışanları ve 
şirketleri korumaya devam etmek zorunda 
olduklarını bu nedenle de AB düzeyinde 
işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Almanya’da hayal kırıklığı yaratan fabri-
ka sipariş verisinin ardından sanayi üretimi 
Mayıs verisi de beklentilerin altında kaldı. 
Almanya İstatistik Ofisi Destatis’in verile-
rine göre ülkenin sanayi üretimi Mayıs’ta 
yüzde 7.8 arttı. Nisan’daki yüzde 17.5’lik 
daralmanın ardından ekonomistler veri-
nin yüzde 10 gelmesini bekliyordu. Aynı 
dönemde fabrika siparişlerinin yüzde 15.4 
artması beklenirken, yüzde 10.4’lük bir artış 
açıklanmıştı. Birliğin ihracatının lokomotifi 
olan Almanya’da iyileşme daha görünür 
hale gelse de üretim Covid-19 krizi önce-
sine göre hâlâ kayda değer oranda ekside. 

Mayıs üretimi mevsimsellikten arındırılmış 
haliyle yıllık bazda yüzde 19 ekside. 

ING ekonomisti Carsten Brzeski de 
verilerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: 
“Bu sanayi verisi gelecek aylarda daha sık 
karşılaşacağımız bir modele işaret ediyor. 
Karantinaların kaldırılması ile aylık veriler 
yükselişe geçecek ancak ekonomilerin kriz 
öncesine dönebilmesi için bir iki yükseliş-
ten fazlasına ihtiyaç var.” 

Almanya’da hükümet, ekonominin 2. 
Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü per-
formansı göstermesini ve bu yıl yüzde 6.3 
daralmasını öngörüyor.

Avrupa Komisyonu’nun raporunda 
paritenin 2020’de ortalama 1.11 düzeyle-
rinde kalması 2021 yılında ise 1.12 düze-
yine yükselmesi öngörüldü. Euro Bölgesi 
enflasyon görünümü bu yıl için yüzde 
0.3 olarak öngörülürken, 2021’de enflas-
yonun yüzde 1.1’e yükselmesi bekleniyor. 
Euro Bölgesi’nde kısa vadeli faizlerin bu 
yıl ekside yüzde 0.4 kalacağı ve gelecek 
yıl negatif alanda derinleşerek eksi yüzde 
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memiş bir hızda, etkin aşılara, teşhislere ve 
terapötiklere (tedavi edicilere) ihtiyacımız 
var" dedi.

Dünya Bankası eski Başkan Yardımcısı 
Okonjo-Iweala da koalisyonun virüs ile 
mücadele kapsamında gelecek 12 ay için-
de test, tedavi ve aşı için 31.3 milyar dolara 
ihtiyacı olduğunu, şimdiye dek sadece 3.4 
milyar dolar toplandığını aktardı.

DSÖ'nün Nisan ayı sonunda Covid-19 
ile mücadele kapsamında tıbbi araçlara 
ilişkin araştırma ve bunların geliştirilmesi 
için başlattığı "ACT-Accelerator" inisiyatifi, 
2021’in ortalarına kadar düşük ve orta ge-
lirli ülkelere 500 milyon test ve 245 milyon 
kişiyi kapsayacak şekilde tedavi hedefliyor.

Koalisyon ayrıca 2021 yılı sonuna kadar 
düşük ve orta gelirli ülkeler tarafından satın 
alması planlanan 1 milyar doz da dahil 
olmak üzere 2 milyar doz aşıya ulaşmayı 
hedefliyor.

0.5 düzeyine düşeceği öngörüldü. Uzun 
vadeli faizlerin ise hem bu yıl hem gele-
cek yıl ortalama eksi yüzde 0.4 düzeyinde 
kalacağı tahmin ediliyor. 

Bazı emtialar için de tahminler yer alan 
rapora göre Brent bu yıl ortalama 41.8 
dolar/varil düzeyinde kalacak ve 2021’de 
43 dolar düzeyine çıkacak.

lendirmesinde bulunuldu. Raporda, hare-
ketliliğe yönelik kısıtlamaların genel olarak 
hafifletildiği, ancak sosyal mesafe uygula-
malarının bir süre daha devam etmesinin 
muhtemel olduğu bildirildi.

Ekonomide son göstergelerin hafif bir 
toparlanmaya işaret ettiği aktarılan rapor-
da, "Küresel ekonomik faaliyet çok düşük 
bir seviyeden toparlanmaya başlıyor" ifa-
desi kullanıldı. Raporda, finansal koşulların 
kapsamlı politika destekleriyle rahatladığı 
kaydedilerek emtia fiyatlarının istikrar ka-
zandığı ya da arttığı belirtildi.

Küresel ekonominin bu yıl yüzde 4.9 
daralmasının beklendiğinin anımsatıldığı 
raporda, "Gelecek yıl ılımlı bir toparlanma 
bekleniyor, iflaslar ve devam eden işsizlik 
görünüm üzerinde olası iz bırakacak. Yok-
sulluk ve eşitsizlik daha da kötüleşecek" 
değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, "Belirsizlik çok yüksek. Faali-
yet, yeniden açılan ekonomilerde bekle-
nenden daha hızlı bir şekilde toparlanabilir, 
tedaviler ile aşılardaki tıbbi atılımlar güven 
ve faaliyeti artırabilir. Ancak, hastalığın 
daha da yayılması daha geniş çapta bo-
zulmaya yol açabilir" ifadeleri kullanıldı.

Çoğu G20 ekonomisinde geniş kap-
samlı politika desteği sağlandığına dikkatin 
çekildiği raporda, politika yapıcıların di-

31.3 MİLYAR DOLARA 
İHTİYAÇ VAR

EYLEM ÇAĞRISI

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus'un da katıldığı vi-
deo konferans yöntemiyle düzenlenen 
etkinlikte konuşan DSÖ'nün "ACT-Acce-
lerator" programı özel temsilcisi Ngozi 
Okonjo-Iweala, "Düşük ve orta gelirli ülke-
lerde tedavi ve teşhis için 12 aydan fazla 
bir süreye, aşılar için de 18 aya gereksinim 
duyuluyor" diye konuştu.

Ghebreyesus, "Covid-19'u kontrol al-
tına almak ve hayat kurtarmak için, eşi 
görülmemiş miktarda ve benzeri görül-

Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF), 
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası 
Başkanları Toplantısı öncesi "G20 Gözlem 
Notu" raporunu yayımladı.

Covid-19’un dünya genelinde yayılma-
ya devam ettiğine işaret edilen raporda, 
"Pandemi yeni bir aşamaya girdi" değer-
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rençli ve kapsayıcı bir toparlanma için bu 
desteği sürdürmesi gerektiğinin altı çizildi.

Raporda, işsizlik oranlarının yüksek ol-
duğu ve kriz öncesindeki seviyelere hızlıca 
dönülmesinin mümkün olmadığı belirti-
lerek işsizlik sigortası ve sosyal korumanın 
gerekli olmaya devam edeceği vurgulandı.

Kolektif çaba vurgusu
Sağlık krizinin sona ermesi ve büyüme-

nin yeniden canlandırılması için G20'nin 
kolektif çabalarının önemli olduğu vurgu-
lanan raporda, politika yapıcıların salgınla 

mücadele için gerekli ürünlerle sağlık mal-
zemelerinin üretimi ve dağıtımını garanti 
altına almak için birlikte çalışması ve temel 
ürünler üzerindeki ticaret kısıtlamalarının 
kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan IMF, G20 Eylem Planı Uy-
gulama raporunu da yayımladı. G20'nin 
Covid-19'un yayılmasını önlemek ve eko-
nomik etkisini sınırlamak için çalıştığının 
belirtildiği raporda, mali desteklerin sağlık 
hizmetleri, insanları ve firmaları destekle-
meyi hedeflediği aktarıldı.

Raporda, finansal sektör politikalarının 

piyasa güvenini desteklemeye ve zorluk-
ları hafifletmeye yardımcı olduğu ifade 
edildi.

Öte yandan IMF Başkanı Kristalina 
Georgieva, "Krizin Bir Sonraki Aşaması: 
Dirençli Bir Toparlanma İçin Daha Fazla 
Eylem Gerekiyor" başlıklı bir blog yazısı 
kaleme aldı.

Daha güçlü iç politika ile uluslararası 
iş birliğinin dirençli ve kapsayıcı bir topar-
lanma için önemini vurgulayan Georgieva, 
"Krizin yeni bir aşamasına girdik, dayanıklı 
ve müşterek bir toparlanmayı güvence 
altına almak için daha fazla politika atikliği 
ile eylemi gerektirecek" değerlendirmesin-
de bulundu.

İkinci dalga endişesi 
Georgieva, küresel ekonominin bu yıl 

yüzde 4.9 oranında daralmasının beklen-
diğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Bu yılın başında benzeri görülmemiş 
bir düşüş kaydeden küresel ekonomik fa-
aliyet, giderek güçlenmeye başladı. Kısmi 
toparlanmanın 2021'de devam etme-
si bekleniyor. G20 de dahil olmak üzere 
birçok ülke tarafından alınan istisnai ön-
lemler, yaklaşık 11 trilyon tutarındaki mali 
tedbirler ve merkez bankalarının büyük 
likidite enjeksiyonlarıyla küresel ekono-
miyi destekledi. Bu olağanüstü çaba hafife 
alınmamalı. Ancak henüz düzlüğe çıkma-
dık. Hastalığın ikinci büyük küresel dalgası 
ekonomik faaliyette daha fazla bozulmaya 
yol açabilir."

Georgieva, birçok ülkenin krizin eko-
nomik sonuçlarından etkileneceğinin 
altını çizerek iş gücü piyasasındaki ciddi 
bozulmaların büyük bir endişe kaynağı 
olduğunu ifade etti.

Şirketlerin nakitlerini tüketmesiyle iflas-
ların da yaygınlaştığını belirten Georgieva, 
beşeri sermayenin de risk altında olduğunu 
ve 162 ülkede 1 milyardan fazla öğrencinin 
eğitiminin kesintiye uğradığını aktardı.

Georgieva, salgının yoksulluk ve eşit-
sizliği artıracağını vurgulayarak iç politika 
ve uluslararası iş birliği alanlarında daha 
fazla eyleme ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Desteklerin mali bedellerinin büyük 
ve artan borç seviyelerinin ciddi bir sorun 
olduğuna işaret eden Georgieva, ancak 
krizin bu aşamasında desteklerin erken 
çekilmesinin maliyetinin devam etmesin-
den daha fazla olduğunu ifade etti.

KORONAVİRÜS
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yö-
netim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, Euro 
Bölgesi'nin henüz Covid-19 salgınının 
oluşturduğu ekonomik krizinin meydana 
getirdiği tehlikelerin sonlanmadığını be-
lirtti ve ECB'nin varlık alım programında 
herhangi bir ayarlamaya gerek olma-
dığını ifade etti. Yakın tarihin en büyük 
ekonomik çöküşüne müdahale eden ECB 
1.35 trilyon Euro bütçeli Pandemi Satın 
Alma Programı'nı (PEPP) devreye alarak, 
Avrupa Birliği'nin ekonomisini korumak 
adına bankalara ödeme yaptı.

Panetta, "Bir zafer ilan etmek için çok 
erken" dedi ve Euro Bölgesi ekonomisinin 
yılın ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre 
daha fazla daralma ihtimalinin yüksek 
olduğunu ekledi.

Son verilerin sanayi üretimi, pera-
kende satışlar ve satın alma yöneticileri 
endekslerinde iyileşmelere işaret etme-
sinin sebebinin hükümet teşvikleri ve 
ekonomik faaliyette görülen büyük dü-
şüş olduğunu söyledi ve ekledi "Veriler 
rahatlamak için yeterli değil."

PEPP'in amaca hizmet ettiğini be-
lirten Panetta, "Programda değişikliğe 
gitmek ya da farklı bir aksiyon almak için 
bir sebep görmüyorum" dedi.

Ekonomik faaliyetin salgın öncesi dö-
nemin oldukça altında olduğuna işaret 
eden Panetta, bu durumun 2022 yılının 
sonundan önce düzelmeyeceğini ön-
görerek, "Salgın sebepli krizin etkilerinin 
sona erdiğinden emin olana dek, güçlü 
parasal teşviklere devam ederek enflas-
yonu yeniden istenen düzeylere yükselt-
meliyiz" diye konuştu.

Panetta, Mart ayından beri devam 
eden ECB'nin satın alma programları ve 
yeniden finanse etme operasyonlarının 
enflasyonda yüzde 0.8 ve gayri safi yurt 
içi hasılada yüzde 1.3'lük artışa sebep 
olacağını ekledi.

ECB, ÇÖKÜŞE
MÜDAHALE ETTİ

REZERVLER TÜRKİYE’Yİ 
SAVUNMASIZ BIRAKTI

ğuna dikkat çekti. IIF'in Baş Ekonomisti 
Sergi Lanau ve ekonomist Jonathan For-
tun gelişmekte olan ülkelerin Covid-19 
kapsamında değişen dış finansman kırıl-
ganlıklarını konu alan bir rapor hazırladı.

Raporda, küresel ekonomideki dur-
gunluk nedeniyle cari işlemler açığı bü-
yük ölçüde daralan bazı gelişmekte olan 
ülkelerin dış finansman ihtiyaçları ve kırıl-
ganlıklarının da azalacağı belirtildi. Ancak, 
raporda resesyona rağmen dış borç öde-
melerinin bazı ülkeler için ciddi bir risk ol-
maya devam ettiği de kaydedildi. Türkiye, 
G. Afrika, Ukrayna, Şili ve Kolombiya gibi 
zayıf rezervlere sahip olan bu ülkelerin 
dış finansman ihtiyacında savunmasız ol-
duğu ifade edildi. IIF Baş Ekonomist Sergi 
Lanau, “Derin durgunluklar, gelişen ülkele-
rin cari açıklarını silecek ve dış finansman 
ihtiyaçlarını azaltacaktır. Ancak, dış borçları 
rezervlerine göre yüksek olan bazı ülkeler 
var. Bu cephede Türkiye, Güney Afrika ve 
Ukrayna savunmasız” dedi.

Raporda, yer alan tabloda Türkiye'nin 
bir yıl içerisinde vadesi gelecek dış finans-
man ihtiyacının toplam rezervlerine oranı-
nın yaklaşık yüzde 200'e ulaştığına dikkat 
çekildi ve Türkiye dış finansman kırılganlığı 
en yüksek ülke olarak gösterildi.

Brezilya, Meksika gibi bazı ülkelerin ise 
rezervlerinin dış finansman ihtiyacında 
iyi bir tampon görevi üstlendiği belirtildi. 
Ancak bu ülkelerin de kritik büyüme ve 
mali görünüm gibi kendilerine özgü prob-

lemler yaşadığı kaydedildi.
IIF ekonomisti Elina Ribakova ise ge-

lişmekte olan ülkeler için hayati öneme 
sahip turizmi konu alan raporunda ana 
senaryoya göre uluslararası giriş yapan 
kişi sayısının 2020'nin sonunda geçen yılki 
seviyenin ancak yarısını yakalayabileceğini 
kaydetti. Ribakova, “Tam bir toparlanma-
nın gerçekleşmesi iki yıldan fazla sürebilir” 
diye konuştu. Bu arada yine Uluslararası 
Finans Enstitüsü'nün (IIF) raporuna göre 
gelişmekte olan ülkelerin 2019'un son çey-
reğinde 70.6 trilyon dolar olan borçları bu 
yılın ilk çeyreğinde 72.6 trilyon dolara çıktı. 
Raporda, gelişmekte olan ülkelerin bu yıl 
vadesi gelecek 3.7 trilyon dolar olan borç-
larının gelecek yıl 4 trilyon dolara çıkacağı, 
bunun yüzde 17'sini döviz oluşturacağı 
için borcunu ödemekte en çok zorlanacak 
ülkelerin Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Türkiye olacağı vurgulandı.

Küresel borç tutarı 
258 trilyon dolara çıktı

2020 yılının ilk çeyreğinde Çin başta 
olmak üzere bazı ülkelerde salgının etkileri 
görülmeye başladığı için küresel borçlar 
da GSYH'nin yüzde 331'ine ulaşarak 258 
trilyon dolarla rekor kırdı. Geçen yılın son 
çeyreğinde küresel borç miktarı 249 trilyon 
dolar, GSYH içindeki payı ise yüzde 320'ydi. 
Pandeminin etkisinin yoğunlaştığı ikinci 
ve üçüncü çeyrekte bu miktarın kat be kat 
artacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) res-
mi rezervleri ve ekonomik görünümleri 
zayıf olan Güney Afrika, Türkiye ve Uk-
rayna'nın dış finansman kırılganlığı en 
yüksek ve en savunmasız ülkeler oldu-


