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Dünya Ekonomik Forumu 
(WEF), “Küresel Riskler Raporu” 
ile önümüzdeki iki yıla ilişkin 
öngörülerin paylaştı. Rapora 
göre gelecek iki yılı en fazla 
etkileyecek küresel riskler, 
COVID-19 virüsü kaynaklı ölümler 
ve salgının ekonomik etkileri 
olacak. İnsani ve ekonomik 
maliyeti bakımından oldukça 
şiddetli bir etki bırakan COVID-
19’un iki yıla damga vuracağına 
dikkat çeken rapor, aynı zamanda 
beklenmedik hava olayları, 
siber güvenlik ve dijital eşitsizlik 
konularının da önümüzdeki iki 
yılın başlıca riskleri arasında 
anılacağını bildirdi. 
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Ekonomik 
Forumu 

SALGINLAR VE GEÇİM 
KRİZLERİ KISA VADEDE 
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beklentileri ve ruh sağlığı açısından ciddi 
zorluklarla karşı karşıya kaldı.

ABD’Yİ DERİNDEN 
SARSTI

Korona virüsün etki analizini anlamak 
ve Dünya Ekonomik Forumu’nun kısa vadeli 
tespitlerinin niteliğini kavramak için dünya-
nın en büyük ekonomisinde, 2020 yılının 
nasıl geçtiğine bakmakta yarar var. Pek 
tabi virüs, Avrupa’dan Uzakdoğu’ya, Güney 
Amerika’dan Kuzey Amerika ve Rusya’ya 
kadar tüm dünyada derin izler bıraktı ancak 
dünyanın en büyük ekonomisi ABD nasıl bir 
2020 geçirdi? Şu kadarını söylemekte yarar 
var, Hollywood’un süper kahramanları bile 
küresel krizden ABD’yi bu kez kurtarama-
dı ve ABD 2020 yılında derin bir resesyon 
süreci yaşadı. İşin ilginç tarafı ise salgın sü-
recinde hatırı sayılır kârlar elde eden ABD’li 
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yüksek teknoloji şirketlerine rağmen reses-
yonun önü bir türlü alınamadı. Bu durum 
ise işsiz sayısının hızla artırdığı gibi sağlık 
yönünden kırılgan bir toplum ve tarihte hiç 
görülmediği kadar yüksek miktarda yardım 
paketlerinin doğmasını sağladı. 

Kırılgan ekonomilerin gözü 
ABD’nin yardım paketlerinde 

ABD ekonomisi, geçen yıl yeni tip      
COVID-19 salgınının neden olduğu derin 
bir ekonomik gerilemeyle karşı karşıya 
kalırken, salgının etkilerinin ülke ekono-
misinde kalıcı bir hasar bırakıp bırakmaya-
cağı ve ekonomideki toparlanmanın nasıl 
olacağı belirsizliğini koruyor. Tüm bunlara 
Biden ve Trump arasında süregelen çekiş-
me sonrası görece yıpranmış bir başkanın 
görevi devralmasına ilave toplumun farklı 
gruplara bölünmesi de eklenince orta 
vadede dünyayı endişeli bir bekleyiş almış 

Dünya Ekonomik Forumu’nun 
(WEF), kısa ve uzun vadeli risk-
leri tespit etmek üzere hazır-
ladığı “Küresel Riskler Raporu 

2021” yayımlandı. Raporda, 841 küresel 
uzman ve karar alıcıdan, 2021'e ilişkin en-
dişelerini olasılık ve etki açısından sırala-
maları istendi. Katılımcılar, kısa vadeli (2 yıl) 
en büyük risklerin, COVID-19 gibi "salgın 
hastalıklar" ve salgının ekonomik etkisiyle 
"geçim krizi" olduğunu belirtti.

Küresel iş birliği zayıflıyor 
COVID-19'un insani ve ekonomik ma-

liyetinin şiddetli olduğunu vurgulayan 
WEF’in Küresel Riskler Raporu’nda “CO-
VID-19, yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmada 
yılların ilerlemesini geriye götürmekle 
tehdit ediyor, sosyal uyumu ve küresel iş 
birliğini daha da zayıflatıyor” ifadesi dikkat 
çekiyor. Salgın hastalıklar ve geçim krizinin 
yanı sıra beklenmedik hava olayları, siber 
güvenlik tedbirlerinin yetersiz kalması, 
dijital dünyada eşitsizlik, ekonomide uzun 
süreli durgunluk, terörist saldırılar, gençler-
de hayal kırıklığı, sosyal uyumun erozyona 
uğraması ve insan kaynaklı çevresel zarar 
önümüzdeki iki yılda gerçekleşmesi en 
yüksek 10 risk arasında yer aldı.

Varlık fiyatlarındaki balon 
reel ekonomiden uzaklaşıyor 

WEF’in hazırladığı raporda orta ve 
uzun vadeli küresel riskler de dikkat çeki-
yor. En önemli orta vadeli (3-5 yıl) küresel 
riskin "varlık fiyatlarındaki balon" etkisinin 
oluşturduğu öngörüsünde bulunan ra-
pora göre, büyük ekonomilerde konut, 
yatırım fonları, pay senetleri ve diğer var-
lıkların fiyatları reel ekonomiden giderek 
daha fazla uzaklaşıyor. Fiyat istikrarsızlığı, 
emtia şokları, borç krizi, devletlerin ilişkile-
rinde kırılma, devletler arası çatışma, siber 
güvenlik ve teknik yönetişim başarısızlığı, 
orta vadedeki en yüksek riskler arasında 
yer alıyor.

Uzun dönemde etkisi yüksek temel 
riskler ise kitle imha silahları, devletlerin 
çöküşü, biyolojik çeşitlilik kaybı, doğal 
kaynak krizleri, sosyal güvenlik ve sanayide 
çöküş, iklim değişikliğiyle mücadelede 
başarısızlık ve bilime karşı duruş olarak 
sıralandı. Rapora göre, gençler son 10 yıl-
da ikinci büyük küresel ekonomik krize 
şahit oldu. Bu nesil; eğitimleri, ekonomik 
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durumda. Çünkü ABD Başkanının küresel 
ölçekte açıklayacağı yardım paketleri ve 
Avrupa kanalıyla etki alanını geniş kitlelere 
yayma görevi kırılgan ülkeler için salgının 
önlenip, 2019 yılı verilerine yeniden dön-
mek için kritik öneme sahip. 

NE, NASIL OLMUŞTU? 

Trump’ın gevşek sağlık politikası 
duran ekonomiye neden oldu 

2020 yıl ının Ocak ayında ABD’de          
COVİD-19 vakası tespit edildiğinde dönemin 
ABD Başkanı Donald Trump, salgını küçüm-
seyici bir tavır takınmış ve ülkede zaten ağır 
aksak ilerleyen sağlık kurumlarının önlem 
alma talebini gereksiz bir panik yapıldığı ge-
rekçesiyle görmezden gelmişti. Peki bunun 
sonucunda ne oldu? Mart ve Nisan aylarında 
artan vakalarla birlikte binlerce ölümün yanı 
sıra kısıtlamalarla birlikte duran ekonomi 

21.4 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip ABD 
ekonomisini dolaylı olarak da küresel ticareti 
sarsıntılı bir teste tabi tuttu. 

Ülkede salgını kontrol altına almaya 
yönelik kısıtlamaların etkisiyle ekonomik 
faaliyet neredeyse durma noktasına geldi. 
Alınan önlemlerle vaka sayılarındaki artış 
yaz döneminde azalırken, ülkedeki ekono-
mik faaliyet de toparlanma sinyalleri ver-
meye başladı. Bununla beraber COVID-19 
vaka sayılarının eylül ayı itibarıyla yeniden 
yükselmesi ve salgına karşı alınan önlem-
lerin yeniden uygulamaya başlanmasıyla 
Amerikan ekonomisinin görünümüne iliş-
kin belirsizlik de arttı.

Ekonomi, tarihi seviyede daraldı 
ABD ekonomisi, uzun bir ekonomik 

büyümenin ardından COVID-19 salgınının 
neden olduğu krizle 2020'de derin bir re-
sesyon yaşadı. 2019'da yüzde 2.2 büyüyen 
ABD ekonomisi, salgının etkisiyle 2020'nin 
ilk çeyreğinde yüzde 5 daraldı. Ülke eko-
nomisi, salgının etkilerinin yoğun şekilde 
hissedildiği 2020'nin ikinci çeyreğinde 
ise yüzde 31.4 ile tarihi bir daralma yaşa-
dı. Salgını kontrol altına almaya yönelik 
önlemlerin gevşetilmesi ve ekonomik 
faaliyetin kademeli bir şekilde normale 
dönmeye başlamasıyla ülke ekonomisi, 
geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 
33.4 ile rekor bir büyüme kaydetti. ABD 
Merkez Bankası (Fed) ise ülke ekonomisi-
nin 2020'de yüzde 2,4 küçüleceği tahmi-
ninde bulundu. Fed, ABD ekonomisinin 
2021'de yüzde 4.2, 2022'de yüze 3.2 ve 
2023'te ise yüzde 2.4 büyüyeceğini ön-
gördü. IMF ise ABD ekonomisinin 2020'de 
yüzde 4.3 daralacağı, 2021'de yüzde 3.1 
büyüyeceği tahmininde bulundu. 

Bütçe açığı 3.1 trilyon dolara çıktı 
Ülkede federal hükümetin bütçe açığı 

da 2020 mali yılında COVID-19 salgınının 
etkisiyle toplam 3.1 trilyon dolarlık rekor se-
viyeye ulaştı. Söz konusu açık, 2019'un aynı 
döneminde 984 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşirken, 2020 mali yılında bu sevi-
yenin neredeyse 3 katına çıktı. Hükümetin 
bütçe açığının 2020 mali yılında rekor se-
viyeye ulaşmasında, COVID-19 salgınının 
yarattığı kriz etkili oldu. 

Bu dönemde federal hükümetin gelir-
leri ekonomik faaliyetin aksamasıyla düşüş 
gösterirken, harcamaları da salgınla müca-

dele kapsamında hayata geçirilen destek 
paketleriyle arttı. Ülkedeki şirketlerin iflas 
etmesine, yatırımların düşmesine ve insan 
sermayesinin zarar görmesine neden olan 
salgının, ABD ekonomisinde kalıcı bir hasar 
bırakıp bırakmayacağı ve ekonomideki 
toparlanmanın nasıl olacağı ise belirsizliğini 
koruyor. 

22 MİLYON KİŞİ İŞİNİ 
KAYBETTİ

COVID-19 salgını nedeniyle ABD eko-
nomisinin en sert darbeyi aldığı alanlardan 
birini de iş gücü piyasası oluşturdu. Salgın 
öncesi, Şubat 2020'de yüzde 3.5 gibi son 
50 yılın en düşük seviyesinde olan işsizlik 
oranı, Mart’ta yüzde 4.4'e ve Nisan’da da 
yüzde 14.7'ye yükseldi. İş gücü piyasasında 
COVID-19 salgınının etkilerinin yoğun bir şe-
kilde hissedildiği Mart ve Nisan’da istihdam 
rekor seviyede azaldı ve 22 milyonu aşkın 
kişi işini kaybetti. ABD'de COVID-19 salgını 
öncesi 200 bin seviyelerinde seyreden ilk kez 
işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sa-
yısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 
28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine 
yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

COVID-19 salgınına karşı alınan önlem-
lerin gevşetilmeye başlamasıyla işsizlik ora-
nında da kademeli olarak düşüş kaydedildi. 
Ülkede işsizlik, 2020 yılının Mayıs ayında 
yüzde 13.3'e, Haziranda yüzde 11.1'e, Tem-
muz’da yüzde 10.2'ye, Ağustos’ta yüzde 
8.4'e, Eylül’de yüzde 7.9'a, Ekimde yüzde 
6.9'a ve Kasımda yüzde 6.7'ye geriledi. Ülke-
deki işsizlik oranı, geçen yılın Aralık ayında 
da yüzde 6.7 seviyesini korudu. ABD'de 
eylül ayı itibarıyla COVID-19 vakalarındaki 
artışın hızlanmasıyla iş gücü piyasasındaki 
toparlama da yavaşlama kaydetti. FED, ül-
kede işsizliğin 2020'de yüzde 6.7, 2021'de 
yüzde 5, 2022'de yüzde 4.2 ve 2023'te yüz-
de 3.7 olacağı tahmininde bulundu.

Salgının neden olduğu işten çıkarma-
lardan en çok etkilenen kesim, restoran 
ve perakende sektörlerinde çalışan düşük 
ücretli işçiler oldu. İşten çıkarmaların en 
yoğun olduğu Nisan 2020'de iş kayıplarının 
yüzde 37.3'ü eğlence ve konaklama sek-
törlerinde meydana gelirken, söz konusu 
kaybın yüzde 12.4'ü eğitim ve sağlık hiz-
metlerinde, yüzde 10,4'ü profesyonel ve iş 
hizmetlerinde, yüzde 10.3'ü ise perakende 
ticaret sektörlerinde gerçekleşti. 
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Enflasyon, yüzde 2 hedefinin altında   
COVID-19 salgını nedeniyle ABD'de 

enflasyon ise önemli ölçüde düşüş kaydet-
ti. Fed'in Ağustos 2020'de açıkladığı yeni 
para politikası stratejisi sonrası enflasyon 
verisinin önemi artarken, ABD merkez ban-
kasının ortalama yüzde 2 enflasyonu hedef-
leyeceği duyurulmuştu. Ancak salgın nede-
niyle enflasyon Fed’in hedefinin oldukça 
altında bir seyir izledi. Salgından önce, Şu-
bat 2020'de yüzde 2.3 olan yıllık enflasyon, 
Mart’ta yüzde 1.5, Nisan’da yüzde 0.3 ve 
Mayıs’ta yüzde 0.1 olarak kaydedildi.

Salgına karşı alınan önlemlerin gevşetil-
mesi ve işletmelerin yeniden açılarak ekono-
minin normalleşmeye başlaması sonucu Hazi-
ran itibarıyla toparlanma eğilimi gösteren yıllık 
enflasyon, Haziran’da yüzde 0.6, Temmuz’da 
yüzde 1, Ağustos’ta yüzde 1.3, Eylül’de yüzde 
1.4, Ekim ve Kasım’da yüzde 1.2 oldu. Fed ise 
enflasyonun 2020'de yüzde 1.2, 2021'de yüz-
de 1.8, 2022'de yüzde 1.9 ve 2023'te yüzde 2 
olacağı öngörüsünde bulundu.

Dış ticaret açığı yüzde 13.8 arttı 
COVID-19 salgınını kontrol altına almaya 

yönelik önlemler kapsamında uluslararası 
hareketliliğin kısıtlanması ve tedarik zincirin-
de yaşanan aksamalar, ülkelerin dış ticaretini 
de kesintiye uğrattı. Salgın nedeniyle ticaret 
akışında yaşanan aksamalar, ABD'nin dış tica-
ret dengesini de olumsuz etkiledi. ABD'nin 
2019'da 576.9 milyar doları bulan dış ticaret 
açığı, 2020'nin ilk 11 ayında 604.8 milyar 
dolar olarak hesaplandı. Dış ticaret açığı, 
Ocak-Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 13.8 artış kaydetti. 
Ülkenin ihracatı Ocak-Kasım 2020'de bir ön-
ceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17.3 
azalarak 1.9 trilyon dolar, ithalatı da yüzde 
10.7 gerileme ile 2.5 trilyon dolara indi. 

DESTEK PAKETLERİ 
ARDI ARDINA

Salgından sert bir şekilde etkilenen 
dünyanın en büyük ekonomisi ABD, sal-
gının ekonomik etkilerine karşı benzeri 
görülmemiş hızda, oldukça önemli mali 
ve parasal önlemler hayata geçirdi. Salgı-
nın hane halkları ve işletmeler üzerinde-
ki ekonomik etkisini sınırlamak için ABD 
Kongresi, sadece 2020’nin Mart ayında üç 
destek paketini onayladı. Söz konusu üç 
mali pakete ek olarak, bu paketler kapsa-
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mındaki programların etkinliğini artırmak 
için daha sonraki aylarda da iki ilave tedbir 
hayata geçirildi. Bu kapsamda ilk olarak 6 
Mart'ta federal, eyalet ve yerel halk sağlık 
kurumlarının salgına karşı tedavi geliştirme-
si, laboratuvar testleri, enfeksiyon kontrolü 
ve enfekte şahıslarla temas etmiş olabilecek 
kişilerin izlenmesi için 8.3 milyar dolarlık 
acil durum kaynağı ayrıldı. İkinci olarak, 
18 Mart'ta ABD'liler için ücretsiz COVID-19 
testi, ücretli hastalık izninin yanı sıra ihtiyaç 
sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının 
genişletilmesi, eyaletlere tıbbi yardımın 
artırılması gibi düzenlemeleri öngören ve 
ABD bütçesine 104 milyar dolara mal olma-
sı beklenen önlem paketi hayata geçirildi.

ABD, tarihinin en büyük 
yardım paketi geçirildi

Salgınla mücadele ve salgın nedeniy-
le zarara uğrayan kişi ve işletmelerin des-
teklenmesini öngören 2.3 trilyon dolarlık 
ekonomik teşvik paketi ise 27 Mart'ta onay-
landı. "ABD tarihinin en büyük ekonomik 
yardım paketi" olarak nitelendirilen teşvik 
paketi kapsamında, salgın ile mücadele 
kapsamında toplum sağlık merkezleri, kli-

nikler ve huzurevlerinin ihtiyaç duyduğu 
maske, solunum cihazları ve kişisel koruyu-
cu ekipman tedarikinin yanı sıra ekonomik 
zarara uğrayan küçük işletmeler ve gelir 
kaybı yaşayan Amerikan vatandaşlarına 
kredi imkanı ile doğrudan ödeme yapıldı.

Bu kapsamda, gelir konusunda belli 
kriterlerin altında kalan vatandaşlara bir 
defaya mahsus 1.200'er dolar nakit yardımı 
yapılırken, küçük işletmelerin çalışanlarının 
maaşlarını karşılayabilmesine yönelik 349 
milyar dolarlık kredi programı başlatıldı. Ta-
sarıda, büyük ölçekli firmalara işçi çıkarma-
maları, çalışanların özlük haklarında geriye 
gitmemeleri veya üretimlerini başka ülke-
lere kaydırmamaları için 500 milyar dolarlık 
kaynak sağlandı. Küçük işletmelere yönelik 
paketin kısa sürede tükenmesinin ardından 
bu işletmeler ve sağlık merkezlerine daha 
fazla destek sunulması amacıyla 484 milyar 
dolarlık ilave bütçe tasarısı kabul edildi. 

Son destek paketi uzun 
müzakereler gerektirdi 

ABD eski Başkanı Donald Trump, 8 
Ağustos'ta ise öğrenci kredileri, işsizlik yar-
dımları, bordro vergileri ve ev sahiplerinin 
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kiracılarını evden çıkarma yasağına yönelik 
dört ayrı kararname imzaladı. Kararnameler 
kapsamında, bordro vergileri ile birçok kişiyi 
ilgilendiren işsizlik yardımları yıl sonuna 
kadar uzatılırken, öğrenci kredisi borçları ve 
gecikme faizleri de ikinci bir uyarıya kadar 
ertelendi ve ev sahiplerinin kiracıları evden 
çıkarmasına yönelik yasak uzatıldı.

Son olarak, Cumhuriyetçiler ile Demok-
ratlar arasında aylarca süren müzakereler 
sonucu salgının ekonomik etkilerine yö-
nelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek 
paketi 27 Aralık'ta onaylandı. ABD Başkanı 
Trump, ilk olarak "rezalet" diye nitelendir-
diği ve pakette yer alan 600 dolarlık nakit 
yardımının 2 bin dolara çıkarılması da da-
hil bazı değişiklikler yapılmasını istediği 
tasarıyı, daha sonra beklenmedik şekilde 
imzaladı. Ülkede 2021 mali yılı için öngö-
rülen 1.4 trilyon dolarlık bütçeye eklenen 
paket, ABD tarihinin ikinci en büyük destek 
paketi oldu. Söz konusu paketle gelir kaybı 
yaşayan Amerikalılar ve küçük işletmelerin 
yanı sıra pek çok alana destek sağlanması 
öngörülüyor. Böylece ABD'de COVID-19 
salgınının etkileriyle mücadele kapsamında 
bu zamana kadar toplamda 4 trilyon dolara 

yakın mali destek sağlandı.
Salgının ekonomik etkilerine yönelik 

desteğin ABD Başkanlığı'na seçilen Joe 
Biden yönetiminde de devam etmesi 
bekleniyor. 20 Ocak'ta yönetimi devralan 
Biden'ın acil politika önceliğinin, salgının 
ekonomik sonuçlarına yönelik müdahaleyi 
desteklemek olacağı belirtildi. Amerikan 
halkına daha fazla destek sözü veren Biden, 
yönetiminde sağlanacak destek paketinin 
"trilyon dolar" büyüklüğünde olacağını 
ifade etmişti.

FED, PARASAL 
GENİŞLEME BAŞLATTI  

Para politikası kapsamında ise Fed, fi-
nansal piyasaların işleyişini sürdürmek için 
eski ve yeni politika araçlarını devreye aldı. 
Faiz oranlarını sıfıra indiren Banka, sınırsız 
parasal genişleme başlattı. Fed, 3 Mart'ta 
salgının ekonomik etkilerine ilişkin endişe-
lerin artmasıyla sürpriz faiz indirimine gitti 
ve politika faiz oranını 50 baz puan indire-
rek yüzde 1-1.25 aralığına çekti. Banka, 15 
Mart'ta ikinci kez acil faiz indirimine giderek 
politika faizini yüzde 1.00-1.25 aralığından 

yüzde 0-0.25 aralığına çekti ve 700 milyar 
dolarlık parasal genişleme başlattı. 

Küresel ölçekte dolara likidite 
güvencesi sağlama hedefi 

Küresel ölçekte dolar likiditesi sağlan-
masını güvence altına almak için dünyanın 
14 büyük merkez bankasıyla swap hatları 
oluşturma kararı alan Fed, son olarak bu 
hatları Eylül 2021'e kadar uzattı. Banka, 23 
Mart'ta ise ekonomiye destek sağlamak 
amacıyla sınırsız varlık alımı dahil bir dizi 
tedbir açıklarken, 9 Nisan'da, 2.3 trilyon 
dolara kadar kredi sağlayacak kredi prog-
ramlarını duyurdu.

FED, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 
(FOMC) 2020 yılındaki son toplantısında ise 
ekonominin gidişatının büyük ölçüde virü-
sün seyrine bağlı olacağını vurgulayarak, 
halk sağlığı krizinin yakın dönemde eko-
nomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üze-
rinde baskı yaratmaya devam edeceğine ve 
orta vadede ekonomik görünüm üzerinde 
önemli riskler oluşturacağına dikkati çekti. 
Banka, varlık alımının süreceğinin ve 2023 
yılına kadar faiz oranlarında değişikliğe 
gidilmeyeceğinin de sinyalini verdi.

ABD ekonomisi COVID-19 salgınıyla sarsıldı

$ $

$

$

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD, uzun süren bir ekonomik büyüme sürecinin 
ardından COVID-19 salgınının neden olduğu krizler 2020'de derin bir resesyona girdi.

ABD TARİHİNİN
EN BÜYÜK EKONOMİK
YARDIM PAKETİ
GEÇİRİLDİ

2019

2020 I. Çeyrek

II Çeyrek

III Çeyrek

2020 tahmini

%2
-%5

-%31,4
%33,4
-%2,4

BÜYÜME

ENFLASYON

Şubat 2020

Nisan

Aralık

Son 50 yılın
en düşük seviyesi

%3,5
%14,7

%6,7

İŞSİZLİK
ABD'de COVID-19 öncesi 200 bin seviyelerinde 
seyreden ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda 
bulunanların sayısı, 28 Mart ile biten haftada 
6,86 milyona yükselerek rekor seviyeye ulaştı

COVID-19 salgını nedeniyle ABD'de 
enflasyon önemli ölçüde düşüş kaydetti

Enflasyon, yüzde 2 hedefinin altında kaldı

Şubat 2020'de yüzde, 2,3 olan yıllık 
enflasyon, kasımda yüzde 1,2 oldu

Ülkenin ihracatı Ocak-Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla  %17,3 azalarak 1,9 trilyon dolar oldu

Salgın sürecinde toplamda 4 trilyon 
dolara yakın mali destek sağlandı

Hızla hayata geçirilen parasal önlemler 
kapsamında faizler sıfıra çekildi, parasal 
genişleme başlatıldı

576,9 MİLYAR DOLAR
604,8 MİLYAR DOLAR

2019
2020 Ocak-Kasım

DIŞ TİCARET AÇIĞI
ABD'nin dış ticaret 
açığı %13,8 arttı

2019
2020

984 MİLYAR DOLAR

3,1 TRİLYON DOLAR

BÜTÇE AÇIĞI

Federal hükümetin bütçe 
açığı, rekor seviyeye ulaştı
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KORONAVİRÜS

ABD VE ÇİNLİ 
TEKNOLOJİ 
ŞİRKETLERİ KÂRLI ÇIKTI

COVID-19’un ABD ekonomisini re-
sesyona ittirdiği gerçeğini cebimizde 
tutup, salgın sürecine rağmen piyasa 
değerlerini artıran şirketlere baktığı-
mızda ise yine Amerikalı firmaların öne 
çıktığını gözlemliyoruz. Salgın sürecinde 
evlere kapanıp, yaşanan izole hayatların 
etkisiyle gerek teknoloji gerekse e-tica-
ret şirketleri iş hacmini hızlı bir şekilde 
artırdı. Şimdi bu şirketlerin kat ettiği 
mesafeye bir bakalım. 

Amerikan şirketleri piyasa 
değerini yüzde 17 artırdı 

Dünyanın en değerli 100 şirketinin 
57'sini ABD'li, 16'sını Avrupalı, 15'ini Çinli 
ve geri kalanını dünyanın farklı ülkelerin-
den firmalar oluşturdu. Salgına rağmen 
Amerikan şirketlerinin piyasa değeri yüz-
de 17 artışla 18 trilyon dolara çıkarken, en 
değerli 16 Avrupalı şirketin piyasa değeri 
ise yüzde 2 düşüş gösterdi. Çinli şirketlerin 
piyasa değeri ise aynı dönemde ortalama 
yüzde 21 yükseliş kaydetti.

200 ülkenin GSYH’sını geride 
bırakacak kadar büyüdüler 

Dünyanın en değerli 10 şirketi toplam 
11.8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle 200'ü 
aşkın ülkenin GSYH'sini geride bırakırken, 
yeni tip COVID-19 salgını listenin ilk sırala-
rında yer alan ABD'li ve Çinli şirketleri daha 
da güçlendirdi. COVID-19 salgını ekono-
mideki güç dengesinde Avrupa ekonomi-
lerinin aleyhine bir değişikliğe yol açarken, 
ABD ve Çin teknoloji şirketlerini daha da 
güçlendirdi. Dünyanın en değerli 100 şir-
ketinin 57'sini ABD'li şirketler oluşturur-
ken, listede 16 Avrupa şirketi, 15 Çin şirketi, 
dört Japon şirketi, iki Hindistan şirketi, iki 
Avustralya şirketi, Suudi Arabistan, Kanada, 
Tayvan ve Güney Kore şirketleri yer aldı.  

Avrupa şirketleri kan kaybetti 
Amerikan borsası krizde yükselişini sür-

dürürken, dünyanın en değerli şirketlerinin 
yarıdan fazlası ABD'den çıktı. COVID-19 
salgınına rağmen Amerikan şirketlerinin 
piyasa değeri yüzde 17 artışla 18 trilyon do-
lara çıkarken, en değerli 16 Avrupalı şirke-
tinin piyasa değeri yüzde 2 düşüş gösterdi. 
Krizde küresel ticaretin zayıflaması ihracata 
dayalı Avrupalı sanayi şirketlerin zarar gör-

mesine sebep olurken, dijitalleşmede önde 
olan ABD internet ve perakende şirketleri 
COVID-19 salgınından faydalandı.

“Dotcom Balonu” tekrar eder mi?
ABD'nin yanı sıra Çin de 2020 ilkbaha-

rında yaşanan türbülanstan ve ardından 
borsalarda yaşanan yükselişten daha güçlü 
çıkarken, ülkenin 15 şirketi dünyanın en de-
ğerli 100 şirketi içinde yer aldı. Çinli şirket-
lerin piyasa değeri 2020'de ortalama yüzde 
21 yükselerek ABD şirketlerini geride bıraktı. 
Büyük teknoloji şirketleri COVID-19 krizin-
den güçlenerek çıkarken, hisse senetlerin-
deki aşırı değerlendirmelerle borsalarda 
bir balon oluşturmasından endişe ediliyor. 

Uzmanlar, ABD'nin dünyanın en değerli 
100 şirketi listesinde hakimiyetinde değişik-
lik beklemezken, ülkenin büyük teknoloji 
şirketlerinin güçlü bilançoları, pozitif nakit 
akışı ve esnek karlarıyla borsada nispeten 
güvenli bir bölge olarak görülmeye devam 
edeceğini belirtiyor. Uluslararası Ödemeler 
Bankası (BIS), 2020'de borsa fiyatlarındaki 
hızlı yükseliş karşısında uyarında bulunarak, 
2000'de ABD’deki teknoloji şirketlerinde 
yaşanan “Dotcom Balonu” krizinin tekrarla-
nabileceğine işaret ediyor. 

Fitch: “Biden'ın önceliği salgına müdahale olacak”
Fitch Ratings, ABD Başkanı Joe Bi-

den'ın yönetiminde önceliğin COVID-19 
salgınına ve bunun ekonomik sonuçla-
rına yönelik müdahalesini desteklemek 
olacağını bildirdi. Uluslararası kredi de-
recelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 
ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminde 
acil politika önceliğinin federal hükü-
metin COVID-19 salgınına ve bunun 
ekonomik sonuçlarına yönelik müdaha-
lesini desteklemek olacağını vurguladı.

Kredi derecelendirme kuruluşun-
dan yapılan açıklamada, Biden yöne-
timinin uzun vadede iki partiden de 
destek alabilecek politikalar izlemesi-
nin beklendiği belirtildi. Açıklamada, 
"Biden yönetiminin acil politika önceli-
ği federal hükümetin salgına ve bunun 
ekonomik sonuçlarına müdahalesini 
desteklemek olacaktır" değerlendirme-
sinde bulunuldu.

İlave paket arayışı
Kongre ve Temsilciler Meclisinin 

Demokratların kontrolünde olmasının 
Kabinenin onaylanmasına ve önemli 
federal kurumlara yapılan atamala-
rın hızlandırılmasına yardımcı olacağı 
aktarılan açıklamada, yeni yönetimin 
geçen yıl aralık ayında geçirilen mev-
cut destek paketine ek olarak 700-800 
milyar dolarlık ilave bir paket arayışına 
girmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu paketin 
doğrudan nakit yardımı ve işsizlik yar-
dımlarının uzatılması gibi önlemleri 
içerebileceği belirtildi. İki partinin iş bir-
liği için fırsatlar olabileceğine dikkat 
çekilen açıklamada, dış politikada ise 
Biden yönetiminin geleneksel ittifakları 
yeniden inşa etmesinin ve Çin bağlamı 
dışında koruma ticaret önlemlerinin 
önemini azaltmaya öncelik vermesinin 

beklendiği ifade edildi. Açıklamada, 
Biden'ın iç politikada ise Trump dönemi 
politikaları tersine çevirmeye yönelik 
kararlar alabileceği aktartıldı.
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