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COVID-19’un Küresel Ekonomiye Etkileri
Sema Çapanoğlu – İKV Kıdemli Uzmanı
Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını küresel ekonomiyi
olumsuz etkiliyor. İnsan sağlığına yarattığı etkilere paralel olarak ilk çıktığı ülke, Çin’den
başlayarak ekonomilere ağır bir darbe indiren koronavirüsü küresel ekonomideki
durgunluk ve daralmayı da tetikliyor. Alınan izolasyon tedbirleri üretim ve dış ticarette
yavaşlamaya yol açarken yatırımlar durma noktasına geldi. Bazı sektörlerin ise
faaliyetleri askıya alındı. Üretim ve ticaretteki durma tedarik zincirlerinin de kopmasına
yol açarken kitlesel istihdam kayıpları yaşanıyor. Söz konusu gelişmelerin yarattığı
ekonomik sorunlar 2008’de yaşanan küresel krizin de ötesine geçerek 1929 buhranı ve
İkinci Dünya Savaşı dönemi gibi daha derin ve ciddi bir krizi işaret ediyor.
Dünyada dönemsel olarak yaşanan krizler çeşitli bölgeleri, ülkeleri ve şirketleri
etkilerken halen yaşadığımız krizden bütün bölgeler, ülkeler ve şirketler etkileniyor.
ABD’de karantina önlemleri nedeniyle nüfusun yaklaşık %50’si üretim ve tüketim
ağından çekildi. Bu durum tedarik zincirini etkilerken büyük bir talep daralmasına yol
açıyor.
Küresel Büyüme Beklentileri
Küresel büyüme tahminleri koronavirüs salgınının yayılması ve şiddetlenmesiyle
beraber ekonomilerde daralmaya işaret ediyor. Genel görünüm, 2020’nin ilk çeyreğinde
küresel ekonominin ve önde gelen aktörlerinin resesyona girdiği yönünde. Buna karşı
hızla atılan adımların başında Fed ve AMB’nin piyasalara likidite enjekte etmeleri ve
çeşitli hükümetlerin açıkladığı mali ve parasal destek politikaları geliyor. Uluslararası
Finans Enstitüsü (IIF) 2020 yılı için küresel büyüme tahminini geçen yıl Ekim ayında
%2,6 olarak belirlemişken son olarak bu oranı %2,8 küçülme olarak güncelledi. Söz
konusu oran küresel ekonominin %2,1 daraldığı 2008 küresel finansal krizinde
kaydedilenden daha fazla bir daralmanın beklendiğini gösteriyor. Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Moody’s ise küresel ekonominin 2020’yi %0,5’lik daralmayla
tamamlayacağı ve gelişmiş ekonomilerin büyük bir bölümünde küçülmenin %2 ve
üzerinde olacağı tahmininde bulundu.
IIF’nin Avro Alanı ekonomisi için öngörüsü 2020’de %5,7 oranında küçüleceği yönünde
olurken dünyanın önde gelen ekonomilerinin de daralma kaydedeceği tahmininde
bulundu. Buna göre ABD’nin %3,8, Japonya’nın %4,2 ve Rusya’nın %3,1 oranında
küçülmesi bekleniyor. Çin ekonomisinin ise salgını kontrol almasının etkisiyle diğer
ülkelerden ayrışarak küçülme yerine %2,1 oranında büyüme gerçekleştirmesi
bekleniyor. Asya ülkelerinden Hindistan ekonomisi için ise % 0,3 daralma öngörülüyor.
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Gelişmekte olan ülkelerden Arjantin ekonomisinin bu yıl % 5,7, Brezilya'nın % 4,1 ve
Meksika'nın % 5,8 daralacağı tahmin ediliyor.
IMF’nin nisan ayında yayımlanan Dünya Ekonomik Görünümü raporunda küresel
ekonominin 2020’de %3 oranında daralacağı 2021’de ise destek önlemlerinin
sağlayacağı olumlu etki ile %5,8 büyüme kaydedeceği tahmin ediliyor. Raporda Çin
dışında diğer önde ekonomilerde daralma bekleniyor ve tahminleri ise şu şekilde yer
alıyor: ABD %5,9, Avro Alanı %7,5, Almanya % 7, Fransa %7,2, İtalya %9,1. Çin’de ise
%1,2 büyüme bekleniyor.
Büyük bir belirsizlik ve kırılganlık içinde bulunan küresel ekonomik görünümün
eğilimini önümüzdeki dönemde koronavirüs salgınının seyri belirleyecek. Salgın kontrol
altına alınabildiği takdirde karantina önlemlerinin de kaldırılmasının ardından tüketici
ve yatırımcı faaliyetlerinin de toparlanması öngörülüyor. Toparlanmanın ne zaman
başlayacağı ve hızı konusunda ise farklı senaryolar bulunuyor.
Dünya sanayi üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturan Çin’de 2020’nin ilk iki ayında
salgının had safhaya gelmesiyle sanayi üretimi %13,5 azalırken işsizlik %6,2’ye yükseldi.
Buna rağmen, virüsün ve küresel krizin çıkış yeri olan Çin, aynı zamanda salgın önleme
ve kontrol mekanizmasında kararlılıkla uyguladığı politikalarla krizden ilk çıkan ülke
olma yoluna girdi. Şubat ayında Çin ekonomisinde hızlı düşüşün ardından hızlı bir
yükseliş seyri görülüyor. Mart ayından itibaren işletmelerin tekrar faaliyete geçerek
üretimde artış kaydettiği ülke kısmi toparlanma gösterdi. Bu şekilde, Çin ekonomisinde
hızlı düşüşün takip ettiği hızlı bir toparlanmayı işaret eden V şeklinde bir yükseliş
senaryosu mevcut iken dünyanın geri kalanı için toparlanmanın daha fazla zaman
alacağı ve U biçiminde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Salgının haziran sonuna doğru
kontrol altına alınması ve bu yılının sonuna kadar artış hızının azalması halinde
ekonomik toparlanmanın 2021’de görülmesi bekleniyor.
Küresel salgının ekonomik etkilerinin ülkeden ülkeye ve sektörden sektöre farklılık
göstermesi gibi toparlanma sürecinin de aynı şekilde farklılık göstermesi bekleniyor.
Koronavirüsü Salgınından Etkilenen Sektörler
Koronavirüs salgınının yayılma hızını azaltmak amacıyla alınan sıkı önlemler
kapsamında sokağa çıkmanın sınırlandırması ve yasaklanması, karantina ve izolasyon
tedbirleri üretimin ve ticaretin yavaşlamasına ve bazı sektörlerin faaliyetinin
durdurulmasına yol açtı. Öte yandan küresel üretimde tedarik zincirlerinin kilit ülkesi
olan Çin’in koronavirüs salgının başladığı ülke olması dolayısıyla ülkenin üretim ve
ihracatındaki aksama ve azalma öncelikle bu ülkeyle güçlü ticari ilişkileri olan ve ara
malı ithal eden ülkeleri etkiledi. Son 20 yılda gelişen Çin ekonomisi günümüzde küresel
ara malı ticaretinin %20’sini sağlıyor.
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Dünyada koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında havacılık,
turizm, gıda, kafe-restoran işletmeciliği, hazır giyim ve diğer perakende sektörleri
geliyor. Ülkeler hızlı bir biçimde birbirlerine karşı sınırları kapatırken, lojistik hatları da
birbirinden koptu. İzolasyon tedbirleri, seyahatin engellenmesi, sınırların kapatılması ve
uçuşların durdurulması nedeniyle genel anlamda ulaştırma sektörü en fazla da havacılık
sektörü bu durumdan olumsuz etkilendi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'ya
göre, 2020 yılında havayolu taşımacılığının %19 küçülmesi ve sektörün yaklaşık 113
milyar dolar zarar etmesi öngörülüyor.
Kişilerin mobilizasyon ve seyahat imkânlarının ortadan kalkması turizm sektörünü ve
bununla bağlantılı diğer sektörleri de vurdu. Havacılık ve ulaştırma ile yakından
bağlantılı bir diğer sektör olan turizmin uğradığı zarar ciddi boyutta. Sektörün 11 Eylül
2001 saldırısından sonraki en büyük krizini yaşaması bekleniyor. Küresel GSYH’nin
%10’unu oluşturan ve Dünya Turizm Forumu Enstitüsü’nün (World Tourism Forum
Institute) verilerine göre yıllık 1,7 trilyon dolar hacme sahip olan küresel turizm
pazarının mevcut ekonomik kaybı yaklaşık 600 milyar dolar ve bunun yılsonuna kadar 1
trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Turizmin etkilediği seyahat acentaları, oteller,
restoranlar gibi diğer sektörlerle birlikte söz konusu kaybın 5 trilyon dolara ulaşması ve
50 milyon kişinin işini kaybetmesi bekleniyor.
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) verilerine göre seyahat ve turizm
sektöründeki küresel olarak iş kaybının 75 milyon ve küresel GSYH'deki kaybın 2,1
trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Küresel seyahatin bu yıl %25 azalacağı
kaydediliyor. Söz konusu azalmanın 3 aylık küresel seyahat kaybına eşit olduğu
belirtilirken, bunun sektördeki işlerde de %12 ile 14 arasında bir azalmaya yol
açabileceği tahmin ediliyor.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre, koronavirüs salgını nedeniyle
işletmelerin tamamen veya kısmen kapatılması dünyadaki iş gücünün %81’ine karşılık
gelen 2,7 milyar çalışanı etkiledi. ILO'nun iş dünyasına ilişkin raporunda, salgınının
ekonomik etkilerinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş derecede ciddi
olduğu belirtiliyor. Dünya genelinde, bu yılın ikinci çeyreğinde çalışma saatlerinin
%6,7'sinin ise ortadan kalkacağı öngörülüyor. Gelir gruplarına göre çalışma saatinin
oransal bazda en fazla düşmesi beklenen grup "üst-orta gelir" olurken, bundan en fazla
etkilenecek bölgeler ise Arap ülkeleri, Avrupa ve Asya-Pasifik olarak sıralanıyor.
Gelişmekte olan ülkelerde tarımın üzerindeki ekonomik etkinin henüz ortaya çıkmadığı
ancak gıda zincirindeki aksamaların karantina tedbirleriyle belirginleşmeye başladığı ve
salgının kırsal kesimlerde yayılımının artmasıyla da bu etkinin daha çok hissedileceği
öngörülüyor. ILO’nun tahminlerine göre dünyada toplam iş gücünün %38’ini oluşturan
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1,25 milyar kişi üretimde ciddi azalma ve çalışanların işten çıkarılmaları riski bulunan
sektörlerde çalışıyor. Perakende, konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri ve imalat
sektörleri bunların başında geliyor. İnşaat, finans ve sigorta faaliyetleri, madencilikte
orta seviyede, sanat, eğlence, ulaşım, depolama ve iletişimle ilgili sektörlerde ise ortayüksek düzeyde etki bekleniyor.
OECD’nin Önerileri
Bugün koronavirüsü nedeniyle alınan tedbirler ekonominin yavaşlama ve durma
noktasına gelmesine neden olurken, üretim, ticaret ve iş kaybında yaşanan düşüşü
yavaşlatmak amacıyla giderek daha fazla tedbir alınıyor. Bu noktada tedarik zincirinin
kopan halkalarının yerine hızla koyulması ve çalışan nüfusun kademeli olarak üretime
geri döndürülmesi gerekiyor.
Dünyada art arda ülkeler ve merkez bankaları piyasaları ve sektörleri rahatlatıcı güven
verici ve destekleyici birtakım önlemler alıyor. Son olarak AB’nin de bir destek paketi
üzerinde uzlaşması buna örnek oluşturuyor. Uluslararası kurumlar da bu küresel krize
karşı ne gibi önlemler alınabileceğine ilişkin yol gösterici ilkeler yayımlıyorlar.
Bunlardan OECD’nin aşağıdaki şekilde özetlenebilecek önerleri de önem taşıyor:
Sağlık sektörünün güçlendirilmesi ve mali destek sağlanması; parasal, mali ve yapısal
politikalar olmak üzere tüm makroekonomik kaldıraçların harekete geçirilmesi;
özellikle çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme üzerindeki mevcut ticaret kısıtlamalarının
kaldırılması; hassas durumdaki gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelere destek
sağlanması; çalışanları ve işsiz tüm bireyleri, özellikle de en savunmasız kişileri
desteklemek için en iyi uygulamaların paylaşılması ve uygulanması.
Dünyanın yaşadığı bu sınamayı kısa zamanda ve en az zararla atlatabilmesi için
zamanında ve akılcı önlemler alınması ve bu amaçla bireylerin, hükümetlerin, iş
dünyasının, kurumların ve sivil toplumun üzerine düşen görevleri kararlılıkla yerine
getirmeleri gerekiyor.
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COVID-19 Salgınının Güvenlik ve Savunma Alanındaki Olası Etkileri
Yeliz Şahin, İKV Kıdemli Uzmanı
Bütün dünyayı hızla etkisi altına alan ve tüm politika alanlarında son derece önemli
etkilere yol açan yeni nesil koronavirüsün yol açtığı salgın, küresel tehdit
algılamalarında ve geleneksel güvenlik anlayışında önemli bir paradigma değişikliğine
işaret ediyor. Sınır tanımayan COVID-19 salgınıyla, devletleri merkezine alan askeri güç
odaklı geleneksel güvenlik anlayışında halk sağlığı ve insan güvenliği boyutu ön plana
çıkmış durumda. Bu anlamda, COVID-19 salgını sağlığın da aslında bir güvenlik konusu
olduğunu gösteriyor.
COVID-19 salgını liberal dünya düzeninin ve çok taraflı kurumların büyük baskı altında
olduğu, milliyetçi reflekslerin, korumacılığın ve küreselleşme karşıtı eğilimlerin
yükselişe geçtiği, dünyanın pek çok yerinde istikrarsızlığın ve çatışmaların egemen
olduğu bir döneme rastlıyor. Salgının ortaya çıkardığı zafiyetler küreselleşmenin
geleceği açısından son derece önemli bir sınama oluştururken sınır tanımayan bu
tehdidin üstesinden gelinmesi, küresel düzeyde daha fazla işbirliği ve koordinasyon
gerektiriyor.
COVID-19 salgını, bütünlüğü önce küresel mali kriz ve bunun tetiklediği Avro Alanı borç
kriziyle daha sonra da mülteci krizi ve Brexit ile sınanan AB için benzeri görülmemiş bir
stres testi teşkil ediyor. Avrupa’nın salgının merkez üssü haline gelmesiyle ilk etapta Üye
Devletlerin yayılma riskine karşı ulusal bencillik refleksiyle hareket etmeleri, AB’nin
salgından en çok etkilenen İtalya’nın yardım çağrısı karşısında sessiz kalması, Birliğin
temelindeki dayanışma ilkesinin sorgulanmasına yol açtı. Bu durum, İtalya ve İspanya’ya
yardım eli uzatmada hızlı davranan Çin ile Rusya’nın Avrupa’daki etki alanlarını
genişletme ajandasına benzersiz bir fırsat sunarken, AB’nin yumuşak gücüne ağır darbe
indirdi. AB içerisindeki dayanışma krizinin aynı zamanda AB’nin daha iddialı bir
jeopolitik aktör olabilmesi için elzem görülen stratejik özerklik kazanma çabalarına
gölge düşüreceği düşünülüyor.
Koronavirüs salgını ile dünya benzeri görülmemiş bir krize sahne olurken, salgının
güvenlik ve savunma alanında da sağlık ve ekonomi alanlarındaki kadar ciddi etkilere
yol açması bekleniyor. Koronavirüs salgınının yarattığı olağanüstü durum karşısında
pek çok ülkede ordunun ve askeri personelin sivil makamlara destek verdiği ve
koronavirüs salgınıyla mücadele önlemlerinin uygulanmasında kritik rol üstlendiği
görülüyor. Askerlerin sokağa çıkma yasağının uygulanması, vatandaşların temel
ihtiyaçlarının karşılanması ve mobil hastanelerin kurulmasında görevlendirilmesi, sivil
hastanelerin yükünün azaltılması için askeri hastanelerin ve hastane gemilerinin halkın
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kullanımına açılması, askeri uçakların tıbbi malzeme taşımacılığında, hastaların naklinde
ve başka ülkelerdeki vatandaşların tahliyesinde kullanılması bunun en çarpıcı
örneklerini oluşturuyor. Ayrıca, salgının askeri birlikler arasında yayılmasını önlemek
amacıyla sıkı tedbirler uygulanıyor.
COVID-19 salgınının yarattığı baskı, devletlerin sınırları ötesinde yürütülen operasyon
ve misyonlara katkısını da etkiliyor. Salgın karşısında, ABD Irak’taki bazı üslerini
kapatırken, askeri tatbikatları askıya alma ve askeri birliklerinin yurtdışına çıkmasını en
az iki ay süreyle yasaklama kararı aldı. Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya gibi ülkeler
de IŞİD karşıtı küresel koalisyon kapsamında Irak’ta konuşlandırılmış askerlerini ülke
içinde hizmet vermek üzere geri çağırdı. Salgının bilançosunun daha da ağırlaşması
durumunda devletlerin sınır ötesindeki misyonlarda görevli birliklerini geri çekmesinin
belirleyici bir eğilim haline gelebileceği düşünülüyor.
AB açısından değerlendirildiğinde, Birliğin sınırları dışında yürütülen 11 sivil misyon ve
6 askeri operasyonda AB bayrağı altında görev yapan 5 bin personel bulunuyor1. AB,
koronavirüs salgınına rağmen operasyonlarına bir yenisini ekleyerek, 31 Mart 2020
tarihinde Libya’ya yönelik BM silah ambargosunun uygulanmasına destek vermek üzere
AB Akdeniz Deniz Gücü (EUNAVFOR MED) İrini kriz müdahale operasyonunu başlattı.
Misyonlarda görevli personelin sağlığının güvence altına alınması ve koronavirüs
salgınından korunması, AB’nin ilk önceliğini oluşturuyor. Bu kapsamda sıkı önleyici
tedbirler uygulanıyor. Salgın tüm dünyada yayılmaya devam ederken, AB’nin kırılgan
coğrafyalardaki varlığının asgari düzeyde de olsa koruması ve desteğin sahadaki yeni
ihtiyaç ve gerçekliklere uyarlanarak sürdürülmesi, AB’nin öncelikleri arasında.
Koronavirüs salgınının yayılmasının çatışma bölgelerindeki durumu ağırlaştırma riskini
de beraberinde getirdiği göz önünde bulundurulduğunda, AB’nin bu bölgelere desteğini
sürdürmesi büyük önem taşıyor.
NATO 71’inci Yaşında Görünmez Düşmanla Karşı Karşıya
COVID-19 salgını, geçtiğimiz günlerde 71’inci yaşını dolduran ve başarısını adaptasyon
kabiliyetine borçlu olan NATO için de doğası itibarıyla tamamen farklı bir sınama ortaya
koyuyor. NATO’nun COVID-19 ile mücadele çabalarında ilk etapta NATO Karargahı’nda
beş personelde ve misyonlarda görevli askeri personel arasında COVID-19 vakalarına
rastlanmasıyla personelin ve ailelerinin sağlığının güvence altına alınması yaklaşımının
ön plana çıktığı görülüyor.
COVID-19 salgını NATO askeri tatbikatlarını da etkilemiş durumda. İttifakın son 25
yıldaki en büyük askeri tatbikatı olan “Defender Europe 20” ve Norveç’te yürütülen
Josep Borrell, “Europe’s Military and Civilians Working together against the Coronavirus”, From the Blog,
EEAS, 07.04.2020, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/77192/europe’smilitary-and-civilians-working-together-against-coronavirus_en
1
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“Cold Response 20” ile “Dynamic Front”, “Saber Strike”, “Swift Response” tatbikatları
askıya alınan, ertelenen veya kapsamı daraltılan tatbikatlar arasında yer alıyor. Tehdit
algılamalarında değişime yol açan COVID-19 salgını aynı zamanda ittifakın olası
tehditlere yönelik yaklaşımını ortaya koyan 2010 tarihli Stratejik Kavram Belgesi’nin
güncellenmesini zorunlu kılıyor. Stratejik Kavram Belgesi’nde, ittifakın olası bir salgın
veya salgın karşısında nasıl hareket etmesi gerektiği konusuna yer verilmemesi önemli
bir eksiklik olarak dikkat çekiyor2. İttifakın olası bir salgın tehdidinin ele alınmasına
yönelik operasyonel ve taktiksel planlamalarda bulunması son derece önemli. NATO’nun
bu doğrultudaki çabalarında, sınır tanımayan doğası itibarıyla siber güvelik alanının
referans alınabileceği düşünülüyor3.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in belirttiği gibi Atlantik İttifakı bu kez görünmez
bir düşman ile karşı karşıya ve bu düşmanla mücadele ortak çaba gerektiriyor4. Bazı
uzmanlar, sağlığın faaliyet alanları arasında yer almamasına rağmen, acil durumlar için
gelişmiş komuta kontrol sistemine ve yeterli personele sahip olması nedeniyle
NATO’nun bu sağlık kriziyle mücadelede önemli rol üstlenebileceğini dile getiriyor5.
NATO’nun COVID-19’la mücadele çabaları incelendiğinde, ittifakın az bilinen sivil
yardım mekanizmalarının ön plana çıktığı görülüyor. 7/24 hizmet veren AvrupaAtlantik Afet Yardımı Eşgüdüm Merkezi (EADRCC) müttefiklerden gelen talepler
doğrultusunda gerekli yardımın koordine edilmesini sağlıyor. NATO Destek ve Tedarik
Ajansı (NSPA) da koronavirüsle mücadelede müttefiklere, diğer ortaklara ve uluslararası
kuruluşlara kritik teçhizatın taşınmasında lojistik destek sağlıyor. Salgınla mücadele
kapsamında müttefikler birbirlerine tıbbi malzeme, teçhizat ve personel desteğinde
bulunuyor. Türkiye’nin, İtalya ve İspanya’ya kişisel koruma ekipmanı, dezenfektan ve
maske gibi tıbbı malzeme yardımında bulunması; Fransa ile İtalya’dan hastaların tedavi
için Alman askeri uçaklarıyla nakledilmesi; Polonya’dan ve Arnavutluk’tan doktorların
meslektaşlarına destek vermek üzere İtalya’ya gitmeleri, NATO kapsamındaki
dayanışmanın en belirgin örneklerini oluşturuyor.
COVID-19 salgınının yarattığı yeni ihtiyaçlar ve değişen finansal önceliklerle birlikte
Aylin Ünver Noi, “It's Time to Consider an Enhanced Role for NATO to Combat Salgıncs”, The Hill,
04.04.2020, https://thehill.com/opinion/international/491164-its-time-to-consider-an-enhanced-rolefor-nato-to-combat-salgıncs, Erişim Tarihi: 10.04.2020
3 Fatih Ceylan, “Reflections on Impact of Novel Coronavirus on Defence and Security/A Case for NATO”,
EDAM Blog, 24.03.2020 https://edam.org.tr/en/reflections-on-impact-of-novel-coronavirus-on-defenceand-security-a-case-for-nato/
4 Alasdair Sanford, “Coronavirus: We Are Helping Fight Invisible Enemy, Says NATO Chief Jens
Stoltenberg”, Euronews, 01.04.2020, https://www.euronews.com/2020/04/01/coronavirus-we-arehelping-fight-invisible-enemy-says-nato-chief-jens-stoltenberg, Erişim Tarihi: 10.04.2020
5 Elisabeth Braw, “The Coronavirus Salgınc Should Be NATO’s Moment”, Defence One, 31.03.2020,
https://www.defenseone.com/ideas/2020/03/coronavirus-salgınc-natos-moment/164239/ Erişim
Tarihi: 08.04.2020
2
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askeri bütçelerde oluşacak kesintiler, salgının NATO’yu ilgilendiren önemli bir boyutunu
oluşturuyor. Müttefikler salgının ekonomi üzerindeki yıkıcı etkilerini ele almanın
yollarını ararken, savunma bütçelerinde büyük kesintilere gidileceğini öngörmek
şimdiden mümkün. Bu da en geç 2024’e kadar milli gelirin en az %2’sinin savunma
harcamalarına ayrılması yönünde 2014 NATO Galler Zirvesi’nde belirlenen hedefin
müttefikler tarafından yerine getirilmesinin zor olacağını gösteriyor. Dolayısıyla,
Avrupalı müttefiklerin ABD tarafından eleştirildiği savunma harcamaları alanında, son
beş yılda yakalanan artış eğiliminin, salgın sonrası tersine çevrileceği öngörülüyor.
Savunma harcamalarında yapılacak kesintilerin, AB’nin savunma alanında ortaya
koyduğu AB Daimî Yapısal İşbirliği (PESCO) ve Avrupa Savunma Fonu (EDF) gibi
girişimlerle 2016 yılından bu yana artan dinamizmini de etkilemesi kaçınılmaz
görünüyor. Her ne kadar kısıtlı bütçe imkânları duplikasyonun önlenmesini amaçlayan
bu girişimleri daha değerli hale getirse de, COVİD-19’un AB savunma işbirliğinin ivme
kazanmasına yol açması zor görünüyor. Salgının sosyoekonomik boyutunun ele
alınmasının en önemli öncelik haline gelmesi ve 2021-2027 dönemi AB Çok Yıllı Mali
Çerçevesi’ndeki kaynakların ekonomik toparlanmaya aktarılmasıyla, AB’de savunma
alanındaki girişimlerine ayrılacak bütçenin planlanandan çok daha düşük olacağını
söylemek mümkün. Üye Devletlerin katkılarını azaltmaları sonucu PESCO kapsamında
başlatılan projelerin de olumsuz etkileneceği tahmin ediliyor6.
Güvenliğin sadece devlet odaklı ve askeri güç temelli dar bir bakış açısıyla ele
alınamayacağını gözler önüne seren COVID-19 salgını, sağlığın aslında bir güvenlik
konusu olduğunu göstermekle kalmayıp, salgın hastalıklar gibi farklı türlerdeki
tehditlere karşı dayanıklılığın güçlendirilmesini zorunlu hale getiriyor. Koronavirüs
salgınının kontrol altına alınmasının ardından gerek NATO’nun gerekse AB’nin; salgının
haftalar içerisinde on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, günlük hayatın normal
akışının radikal biçimde değişmesine, ekonominin daralmasına, sınırların kapanmasına,
misyonların sekteye uğramasına ve ülkeler arasındaki ortaklık ile dayanışmanın
sorgulanmasına neden olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak yeni nesil tehditlere
karşı acil durum planlaması yapmaları ve dayanıklılıklarını artırmaları büyük önem
taşıyor. NATO’nun 70’inci kuruluş yılının idrak edildiği 2019 Londra Zirvesi’nde ittifakın
siyasi boyutunun güçlendirilmesi amacıyla başlatılan gözden geçirme süreci, başarısını
adaptasyon kabiliyetine borçlu olan NATO’nun salgın hastalıklar gibi yeni nesil
tehditlere karşı hazırlık düzeyinin artırılması için önemli fırsat teşkil ediyor.

6 Daniel

Fiott, “Will European Defence Survive Coronavirus?, Expert Comment 11/2020, Elcano Royal
Institute, 27.03.2020,
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcan
o/elcano_in/zonas_in/commentary-fiott-will-european-defence-survive-coronavirus Erişim Tarihi:
08.04.2020
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COVID-19 Salgınının Temel Hak ve Özgürlükler ve Demokrasi Üzerindeki Etkileri
Şehnaz Dölen – İKV Kıdemli Uzmanı
Çin’de başlayan koronavirüs krizinin tüm dünyayı her anlamda ve her alanda etkilediği
günümüzde, Çin’e atfedilen “İlginç zamanlarda yaşa!” deyişi hemen akla geliyor. Tarihte
büyük değişimlerin yaşandığı dönemleri anlatmak için kullanılan bu söz, değişimin
yarattığı belirsizlik ve bundan dolayı yaşanan korku ve endişe duygularını içinde
barındırdığı için bir lanetleme olarak nitelendirilmekle birlikte aynı zamanda olası
fırsatlar ve oluşumların yarattığı heyecan duygularını da içermekte. İçinde yaşadığımız
bu dönem, işte tam da bu duyguları tetiklediği için, ‘ilginç zamanlar’da yaşadığımıza
işaret ediyor.
Şu anda hayatta olan hiç kimsenin tecrübe etmediği boyutta bir sağlık kriziyle karşı
karşıya dünya. Ellerindeki sınırlı kaynaklar nedeniyle çoğu zaman ulusal sağlık
sistemlerinin taşıyabileceğinin üzerinde bir yük oluşturan bu salgın karşısında
vatandaşlarını koruma çabası içindeki lider ve hükümetlerin radikal önlemler aldıkları
görülmekte. Alınan bu önlemlerin ekonomi, çalışma hayatı, eğitim, günlük yaşam ve
sosyal ilişkiler üzerinde olduğu gibi bazı temel hak ve özgürlükler ve demokrasi
üzerinde de yansımaları bulunuyor. Bu durum da beraberinde birtakım sorular
sorulmasına, tartışmalar açılmasına ve gelecekteki uygulamalara ilişkin şüpheler
oluşmasına neden oluyor.
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi 12’nci Madde’de
belirtildiğine göre herkesin en yüksek fiziksel sağlık ve akıl sağlığı standardına
ulaşabilme hakkı ve hükümetlerin de kamu sağlığına tehdit oluşturan unsurların
önlenmesi yönünde adımlar atmak ve ihtiyacı olanlara sağlık yardımı vermek
yükümlülüğü bulunuyor. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi tarafından 11
Ağustos 2000 tarihinde sağlık hakkının, çalışma, eğitim, dolaşım, eşitlik, gizlilik,
ayrımcılık yapmama gibi başka birçok hakla ilişkili ve birbirini tamamlayıcı nitelikte
olduğu belirtildi. Ayrıca kamu sağlığına bir tehdit oluşması halinde, bilimsel verilere
dayandırılarak elzem olduğunun ispatlanması ve uygulamada rastgele ve ayrımcı
olunmaması kaydıyla bazı kısıtlamalar yapmak mümkün. Bunlara ek olarak Birleşmiş
Milletler üyelerinin tamamı tarafından 2015 yılında kabul edilen Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’ndan (SKA) üçüncüsü ‘Sağlık ve Kaliteli Yaşam’ olarak belirlenmiş ve
diğer hedeflerin yanı sıra HIV ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele sürdürülebilir
kalkınma için temel olan sağlık hedefi çerçevesi içinde belirtilmiştir.
11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel salgın ilan
edilmesiyle birlikte koronavirüs krizinin kamu sağlığına bir tehdit oluşturduğu tespit
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edilmiş ve böylelikle gerekli kısıtlamalar için yasal dayanak şartları gerçekleşmiştir. Bu
ortamda gerekli önlemleri alabilmek amacıyla bazı ülkelerde ‘olağanüstü hal’ ilan
edilmiştir. BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından 1984 yılında kabul edilen
Siracusa İlkeleri, ‘olağanüstü hal’ ve ‘dolaşım serbestisi’ konularını kısıtlayan önlemlerin
yasalarla desteklenmesi, gerekli olması, ölçülü olması ve belirli bir süre için uygulanması
kriterlerini koymuştur.
Bu çerçeveden bakıldığında, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülkelerin
getirdiği giriş-çıkış ve seyahat yasakları, bazı bölgelerin ve insanların zorunlu karantina
altına alınması, sokağa çıkma yasağı, sağlık ve gıda alışverişi gibi nedenler dışında temel
olmayan aktivitelerin yasaklanması veya kısıtlanması ve bunların sürelerinin bazı
durumlarda belirsiz olması eleştiri konusu olmuştur. Çin, İran ve Tayland gibi ülkelerde,
özellikle salgının ilk günlerinde, halkın yeterli ve doğru bilgilendirilmemesi ile bazı
sağlık çalışanları, araştırmacı ve gazetecilerin paylaşımlarının engellenmesi de ifade ve
bilgiye erişim özgürlüğüne aykırı uygulamalar olarak ifade edilmektedir.
Enfekte olduğu tespit edilen kişilerin temas halinde bulunduğu insanları tespit amacıyla
yapılan gözetim ve takip yöntemlerinin meşruluğu, kişisel sağlık ve elektronik verilerin
paylaşılmasının ve akıllı cep telefonlarına yüklenen uygulamaların gerekli olup olmadığı
ve kişilerin gizlilik ve kişisel veri haklarını ihlal edip etmediği de tartışılan konular
arasında. Teknolojik olanakları kullanmak suretiyle elde edilen verilerin amaçlanandan
farklı nedenlerle kullanılabilir olma riski ise geleceğe dönük endişelerin başlıca konusu.
AB kapsamında krizin temel hak ve özgürlükler ve demokrasi ile ilişkili etkileri yukarıda
sözü geçenlerle örtüşmekle birlikte AB’nin yapısı ve kendi iç kuralları gereği bazı
farklılıklar da bulunmaktadır. Kişilerin serbest dolaşım hakkı ve iç sınır kontrollerinin
kaldırılması esasına dayalı olan Schengen Alanı, Tek Pazar uygulaması ve Avrupa
vatandaşlığı gibi kavramlar Avrupa kimliğinin ve Avrupa’nın varoluş nedeninin temelini
oluşturuyor. Virüsün yayılmasına yönelik AB Üye Devletleri tarafından uluslararası
trafiğe getirilen kısıtlamalar ve sınırların kapatılması; bunlara ek olarak alınan
‘olağanüstü hal’ önlemleri ve üye ülkelerin kendi vatandaşları ile diğer AB vatandaşları
ve uzun süreli oturma izni bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının serbest dolaşım hakkı
ve özgürlüklerinin bazı durumlarda tek yönlü olarak kısıtlanması büyük sorun teşkil
etmekte. Macaristan’ın koronavirüsü gerekçe göstererek koyduğu ‘olağanüstü hal’
çerçevesinde hükümetin yetkilerini süresiz olarak genişletme kararı alması ve ülkeyi
parlamento onayı gerekmeksizin hükümet kararlarıyla yönetmesini öngören yasanın
yürürlüğe girmesi, AB bünyesinde demokrasi ihlalini bir üst boyuta taşımış oldu. Bu da
Macaristan örneğinde, Birliğin dayandığı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri gibi
liberal değerlerin sağlık krizi gerekçesiyle gözardı edilebildiği gerçeğini ortaya çıkardı.
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Koronavirüs ve demokrasi bağlamında ortaya çıkan bir başka tartışma konusu çeşitli
ülkelerin salgın karşısında aldıkları önlemlerin başarı veya başarısızlığı ile söz konusu
ülkelerin demokratik veya otoriter rejime sahip olmaları arasında bir ilişki olup
olmadığı yönünde. İtalya, İspanya gibi demokratik ülkeler salgın karşısında büyük
ölçüde zorlanırlarken, Çin ya da Singapur’un gösterdiği başarıya işaret ederek otoriter
rejimlerin salgınlar karşısında daha etkin olduğunu öne süren bir görüş bu konudaki
tartışmanın temelinde yer alıyor. İlgili literatür incelendiğinde, rejim türünün yanı sıra
başka etkenlerin de ülkelerin başarısı üzerinde belirleyici rol oynadığı görülüyor. Devlet
kapasitesi, liderlerin aldığı tavır ve toplumun hükümetin önerileri karşısındaki tutumu
da ülkelerin geçmişte yaşadıkları benzer tecrübeler gibi etkenler. Bir yanda Çin’in
başarısından söz ederken, otoriter rejimlerde her iki yönde de bilgi akışının güvenilir
olmayışı ve Çin’in yeni virüsle ilgili bilgiyi paylaşmakta gecikmesi nedeniyle bunun
salgın haline dönüştüğünü de unutmamak gerekir. Salgının henüz devam ediyor olması
ve olayların sürekli değişmesi nedeniyle bu konuda nihai bir sonuca varmak doğru değil.
Buradan çıkarılacak en önemli sonuç rejimin salgınla mücadelede başarı veya
başarısızlığın tek belirleyici etken olmadığı.
Korona virüs krizinin dünyayı içine attığı belirsizlik ortamı yaşamın her alanında fark
ediliyor ve geleceğe dönük endişeler yaratıyor. Temel hak ve özgürlükler ve demokrasi
konusunda kamu sağlığı gerekçesiyle gelinen nokta, 11 Eylül sonrası güvenlik nedeniyle
verilen tavizlere benzer bir durum olup olmayacağı sorusunu ortaya atıyor. Değişim
henüz devam ediyor. Kesin bir sonuca varmak olası değil. ‘İlginç zamanlar’da
yaşadığımız göz önüne alınırsa korkular, endişeler kadar yeni fırsatlar da imkan
dâhilinde.

( 13 )

COVID-19 Salgını Gölgesindeki Brexit Süreci
Emre Ataç, İKV Uzmanı
Sadece Birleşik Krallık’ta değil, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada tartışma konusu
olan Brexit süreci sona erdi. Birleşik Krallık yaklaşık 4 yıldır süren serüvenin ardından
31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla AB’den ayrıldı. Bu tarihten sonra ise ekonomik ve ticari
ilişkiler açısından sert bir değişimin önlenmesi için geçiş süreci başladı. 31 Aralık 2020
tarihine kadar devam edecek geçiş sürecinde, Birleşik Krallık, AB iç piyasasına dâhil
olmayı ve gümrük birliğinde kalmayı sürdürürken taraflar arasında yeni bir serbest
ticaret anlaşması için müzakereler yürütülecek. Taraflar arasında varılacak anlaşmanın
yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2021 olacak. Brexit’in ardından 11 ay olarak belirlenen bu
geçiş dönemi bir defaya mahsus olmak üzere 1 veya 2 yıl süreyle uzatılabilecek; ancak
uzatma kararı, AB-Birleşik Krallık Ortak Komitesi tarafından, 1 Temmuz 2020’den önce
alınmak zorunda.
Şüphesiz ki bundan sonrasına dair esas merak edilen AB ile Birleşik Krallık arasındaki
Brexit müzakerelerinin koronavirüsü salgınına rağmen nasıl ilerleyeceği. Bilindiği
üzere, Birleşik Krallık’ın 31 Ocak 2019 tarihinde resmi olarak AB'den ayrılmasının
ardından, AB ile kalıcı bir anlaşma için müzakerlere 2 Mart tarihinde başladı. Brüksel’de
gerçekleştirilen ilk tur müzakereler yaklaşık 100 kadar yetkilinin oluşturduğu 11
çalışma grubu tarafından yürütüldü. Görüşmelerde ticaret ilişkilerinden çevreye,
balıkçılıktan tarıma, istihdamdan güvenlik ilişkilerine, veri paylaşımından ulaştırmaya
kadar birçok başlık masaya yatırıldı. Ancak 18 Mart'ta yapılması planlanan ikinci
müzakere turu, COVID-19 ışığında ertelendi. AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier
19 Mart'ta koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını ilan ederken, İngiliz müzakereci David
Frost da ertesi gün belirtiler gösterdikten sonra karantinaya girdi.
Peki, bu durum müzakere takvimini nasıl etkileyecek? Belçika ve Birleşik Krallık'ta
yürürlüğe giren katı sosyal mesafe kuralları fiziksel olarak bir araya gelmeyi imkânsız
hale getirince başta video konferansın kullanımı olmak üzere müzakerelere devam
etmek için alternatif yollar araştırılıyor. Ancak, daha önce STA müzakereleri yürütmüş
olan birçok uzman video konferansların yüz yüze toplantıların yerini alabileceği
kanaatinde değil. Brexit müzakerelerinin de muhtevası oldukça geniş, yaklaşık 100
kadar müzakerecinin balıkçılıktan finansa kadar bir dizi kapsamlı konu üzerinde video
konferans yöntemiyle uzlaşmaya çalışması ne ölçüde verimli olacağı tartışmaya açık.
Bu şartlar altında kapsamlı bir ticaret anlaşmasının yılsonuna kadar bitirilmesi çok zor
görünüyor. Geçiş sürecinin sona ereceği 2020 sonuna kadar bu pazarlıklarda anlaşmaya
varılamaması, esasında fiilen Birleşik Krallık’ın AB'den anlaşma olmadan ayrılmasına eş
bir sonuç doğuracak ve ilişkiler DTÖ kuralları çerçevesinde devam edecek. Şüphesiz ki
bu durum Birleşik Krallık’ta yeni bir siyasi ve ekonomik krize yol açma potansiyeli
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taşıyor. Uzmanlar böyle bir durumda, ulaşımdan ticarete "büyük bir kaosa hazırlıklı
olun" uyarısında bulunuyor. Hükümetin halihazırda koronavirüs salgını ile mücadele
ederken böyle bir krize odaklanması oldukça zor olacak.
Benzer şekilde, koronavirüs salgını Birleşik Krallık’ın Brexit sürecinden sonra ABD,
Japonya ve Kanada gibi ülkelerle yapmayı planladığı yeni ticaret anlaşmalarının
imzalanmasını da geciktirecek gibi görünüyor. Örneğin Birleşik Krallık’ın ABD ile ticaret
anlaşması müzakerelerine mart ayı içerisinde başlaması gerekiyordu, ancak ABD
Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs karşısında getirdiği seyahat yasağı kaçınılmaz
olarak planları bozdu.
Peki, müzakerelerin ertelenmesi veya geçis sürecinin uzatılması söz konusu olabilir mi?
Yukarıda da ifade edildiği üzere Brexit anlaşmasında geçiş döneminin uzatılması
seçeneği bulunuyor. 31 Aralık 2020 tarihine kadar sürmesi planlanan bu geçiş dönemi,
bir kereye mahsus olmak üzere iki yıla kadar uzatılabiliyor. Johnson'ın geçiş sürecini
uzatmak istemesi halinde ise bu talebini 30 Haziran 2020’ye dek AB'ye iletmesi
gerekiyor.
Her ne kadar geçtiğimiz hafta iki taraftan da müzakerelerin koronavirüs salgınına
rağmen devam edeceği açıklamaları gelse de artık Brexit gündemin birinci maddesi
değil. Birleşik Krallık’ta bu koşullarda müzakerelerin ertelenmesi kararının alınması
gerektiği görüşünü yüksek sesle ifade edenler var. Hükümet ise bu görüşleri görmezden
geliyor. Johnson haziran itibarıyla görüşmeleri sonlandırmak konusunda istekli. COVID19 testi pozitif çıkan ve yoğun bakımdan yeni çıkan Birleşik Krallık Başbakanı Boris
Johnson, son olarak 18 Mart tarihinde Avam Kamarası’nda milletvekillerine hitaben
yaptığı konuşmada hükümetin uzatma talep etmeyeceğinin altını bir kez daha çizdi.
Johnson ayrıca, yaza kadar yeterli ilerleme kaydedilmediği takdirde, anlaşma
yapılmadan ayrılık planlamasına odaklanmak için görüşmelerden uzaklaşabileceğini
söyledi.
Birleşik Krallık hükümeti daha büyük bir siyasi ve ekonomik krizin önüne geçmek için
yine de bu süreyi uzatmayı kabul edebilir. Ancak bu, Johnson hükümetinin gerek parti
içerisinde gerekse ülke genelinde Brexit'e olan bağlılığı konusunda ciddi şüpheler
yaratacaktır. Diğer taraftan, eğer Birleşik Krallık geçiş dönemini 2021'in sonuna kadar
uzatmak zorunda kalırsa, bu İngiltere'nin AB kurallarına uyup AB bütçelerine ödeme
yapacağı ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almadığı bir yıl olacaktır. Bu yüzden
hükümetin resmi pozisyonu virüs ya da virüs olmasın, Birleşik Krallık’ın Brexit zaman
çizelgesine bağlı kalması.
Neticede, hükümetin neyin daha önemli olduğuna dair bir hesap yapması gerekiyor:
siyasi ve ekonomik bir krizin önüne geçmek için geçiş sürecini uzatmak veya 2020'nin
sonuna kadar Brexit'i tam olarak hayata geçiren bir zaman çizelgesine uymak. Üçüncü
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bir yol ise, şimdiye kadar öngörülen bir veya iki yıldan daha kısa bir uzatma önermek
olabilir - örneğin üç veya altı aylık bir süre. Bu, Johnson Hükümeti’nin Brexit'e olan
bağlılığı konusunda ciddi şüpheler yaratmazken, müzakereciler üzerindeki baskıyı da
hafifletecektir.
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COVID-19 Salgınının Tarım ve Gıda Boyutu
Selvi Eren, İKV Uzman Yardımcısı
31 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO), BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ortak bir basın açıklaması yayımladı. 7 Üç kurumun Genel
Direktörleri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Qu Dongyu ve Roberto Azevedo’nun
imzasını taşıyan ortak açıklamada toplum sağlığını korumak için alınan ticaret
önlemlerinin gıda tedarik zincirini sekteye uğratmaması gerektiği konusunda uyarıda
bulunuldu. Buna göre tarım ve gıda sektöründe çalışan üretici ve işçilerin hareket
etmesini kısıtlayan önlemler, üretimin azalmasına neden olacak. Aynı şekilde artan sınır
kontrolleri de uzayan bekleme süreleri nedeniyle hızlı tüketilmesi gereken yaş sebze ve
meyvelerin tüketiciye ulaşmadan çürüme ve bozulma oranı artacak. Üretimin
azalmasının yanı sıra gıda israfının da artacağını gösteren bu senaryonun
gerçekleşmemesi için üretimden tedarik zincirine sağlık koşulları garanti edilerek
devamlılığın sağlanması büyük önem taşıyor.
Mevcut durumda gıda talebini karşılayacak gıdanın bulunduğu bilgisi, uluslararası
örgütlerin yanı sıra devlet liderleri tarafından da açıklanıyor. Ancak sürece dair
belirsizliklerin artmasının yanı sıra yanlış bilgilerin çok hızlı bir şekilde insanlar
arasında yayılması, bir panik dalgasının oluşmasına neden oluyor. Öncelikli olarak gıda
kıtlığı yaşanacağı korkusu, bireylerin işlenmiş ve uzun süre dayanabilen gıdalara
yönelmesine neden oluyor. Korkunun ve karantina nedeniyle ulusal üretimin azalacağı
düşüncesi ihracat yasaklarını da tetikleme ihtimali taşıyor. “Küresel pazardaki
dengelerin değişmesi anlamına gelecek olan ihracat kısıtlamalarının da sonuç olarak
hem gıda fiyatlarının yükselmesine hem de fiyat değişkenliğinin artmasına neden
olacağı” vurgulanıyor.8
Toplumun En Kırılgan Halkası, Aynı Zamanda Krizlere Karşı En Savunmasız Olanı
Orta ve uzun vadede sancıların çarpan etkisiyle görülme riski bulunan tarım ve gıda
sektörü hem önlem politikalarının hem de acil durum paketlerinin merkezinde yer
almalı.
FAO’nun yanı sıra Avrupa Çiftçi ve Üretici Kooperatifleri temsilcisi çatı örgüt CopaCogeca da sektörün karşılaşabileceği zorlukların hafife alınmaması için uğraşıyor.
FAO’nun verilerine göre dünya üzerinde 820 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği, 53
ülkede ise 113 milyon kişinin akut açlık sebebiyle hayatta kalma mücadelesi verdiği
mevcut yapı, kırılgan ve sorunlu bir gıda güvenliği altyapısını gösteriyor. Buna rağmen
7

“Mitigating impacts of COVİD-19 on food trade and markets”,
http://www.fao.org/news/story/en/item/1268719/icode/
8
“Q&A: COVİD-19 salgınc – impact on food and agriculture”, http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/en/
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insan tüketimi için her yıl üretilen 3,3 milyon ton gıdanın üçte biri (1,1 milyon ton) çöpe
atılıyor. Dolayısıyla kriz yönetiminin doğru yapılmaması halinde hem yetersiz beslenme
hem de gıda israfının artacağı bir senaryo ile karşılaşılacak.
İnsan sağlığını tehdit eden COVID-19 salgını mevcut aşamada eşitsizlikleri ve kırılganlığı
bünyesinde barındıran bir sistemi temelinden sarsma potansiyeli taşıyor. Temelde yer
alanlar ise toplumun en kırılgan katmanında bulunanlardan başkası değil. Bu anlamda
kırsal bölgelerdekiler, göçmenler, yoksulluk sınırında yaşayanlar ve akut açlıkla
mücadele edenler gibi birçok dezavantajlı grup, salgının yarattığı belirsizliklere karşı
mücadele edebilecek donanıma sahip değil. Acil durum planlarında korunması gereken
kırılgan grup içerisinde yer alan küçük aile işletmelerinin gıda güvenliğindeki sorunların
daha da artmaması için desteklenmesi gerekiyor.
26 Mart 2020 tarihinde Olağanüstü G20 Liderler Online Zirvesi’ne katılan FAO Genel
Direktörü Qu Dongyu, salgının gıda güvenliğinin tüm katmanlarını doğrudan etkilediğine
ve hiçbir ülkenin buna karşı bağışıklığı olmadığına dair açıklamalarda bulundu. En
kırılgan olanların krizin etkilerini en sert hissedeceğini vurgulayan Qu, güncel ve
güvenilir bilgiler aracılığıyla sistemin şeffaflığının sağlanması ve mümkün olduğu ölçüde
belirsizliklerin giderilmesinin krizle mücadeledeki iki kritik öge olduğunu dile getirdi.
Politikaların Önceliği Mevsimlik Tarım İşçileri
Küresel anlamda tarım ve gıda sektörünün iç içe yapısı, çok sayıda ürünün üretim ve
ticaretinin ham madde ithalatına bağlı olduğu bir sistem oluşturuyor. Dört özgürlük
temelinde işleyen Tek Pazar ile üye ülkeler arasında çok güçlü sosyo-ekonomik, ticari ve
politik bağlar kuruldu. Ancak ortak politika olarak düzenlenmeyen sağlık politikaları
kapsamında karantina önlemleri ilk olarak Tek Pazar’ın temelindeki özgürlüklerin
etkiledi. Üretim ve tedarik zincirindeki aksamalar ve kısıntılar AB Ortak Tarım
Politikası’nı (OTP) COVID-19 salgınından en fazla etkilenen politikalardan biri haline
getirdi.
19 Mart 2020 tarihinde Copa-Cogeca, işlenmiş gıda ve içecek temsilcisi FoodDrink
Europe ile tarım ve gıda ticareti yapan şirketleri temsil eden çatı örgüt CELCAA, ortak bir
basın duyurusu yayımladı. “Gıda güvenliğini temin etmek birincil önceliğimizdir”
başlığını taşıyan ortak açıklamada9, COVID-19 nedeniyle AB üye ülkelerinin başlattığı
sınır kontrolleri ve seyahat kısıtlamalarının gıda ürünlerinin ticaretinde sorunlar
yaratmaya başladığı belirtildi.

9
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https://copa-cogeca.eu/Menu.aspx

Açıklamada AB içerisindeki tarım ve gıda sektöründe çalışan 15,7 milyon üretici ve
işçinin yanı sıra 22 bini kooperatif olan 294 bin gıda ve içecek firması ile 35 bin ticari
işletmenin yer aldığı hatırlatılıyor. Ayrıca sektörde oluşabilecek olası işçi ve üretici
arzının üretimde sorunlar yaratmaması için acil durum planı hazırlanması konusunda
Komisyona çağrıda bulunuluyor. Salgının olumsuz etkilerinden tarım ve gıda
sektörünün de pay alacağını vurgulayan Copa-Cogeca Avrupa Komisyonu’na ayrıca bir
rapor sunduğunu duyurdu. Hatta Komisyona sunulan rapor, 25 Mart 2020 tarihinde 27
üye ülkenin tarım bakanı arasında gerçekleşen olağanüstü video konferans (AgriFish
Council) gündeminde yer aldı.
Komisyonun Tarımdan Sorumlu Üyesi Janusz Wojciechowski, olağanüstü toplantıda AB
tarım sektörü, gıda zinciri ve yerel işletmeleri koruma sözü vererek; krizin henüz
başladığı ve belirsizliklerin devam edeceği gerçeğiyle politikalar yürütülmesi gerektiğini
belirtti.
Ortaya koyduğu raporla tarım ve gıda sektörünün mevcut durumda istihdam sorunları
yaşanmaya başlandığının altını çizen Copa-Cogeca, sektörde mevsimlik işçilere yüksek
oranda bağımlılık olduğunu belirtiyor. Bu sebeple tarım üretiminin ve gıda arzının
sorunsuz devam edebilmesi için temel gerekliliğin sağlıklı koşulların sağlandığı bir
ortamda mevsimlik işçilerin bölgeler ve ülkeler arasındaki hareketliliğinin devam etmesi
olduğu sürekli vurgulanıyor. Dikkat çekilen nokta, tarım ve gıda sektöründe
yaşanabilecek sarsıntıları en az indirmek ve gıda güvenliğini koruyabilmek için küresel
bağlamda tüm ülkeleri doğrudan ilgilendiriyor. Zira yerleşik küçük aile işletmelerinin ve
büyük işletmelerin yanı sıra tarımsal üretimde önemli bir yer tutan mevsimlik işçilerin
sektördeki faaliyetlerini devam ettirebilmesi hayati önem taşıyor.
Copa-Cogeca’nın başta sebze ve meyve sektörü olmak üzere tarımsal üretimin ciddi
zarar göreceği konusunda uyaran açıklamaları, AB’nin sektör lideri iki ülkeye dikkat
çekiyor: İtalya ve İspanya. AB’de en fazla vakanın görüldüğü İtalya ve İspanya birlikte AB
meyve üretiminin %57,6’sını, sebze üretiminin ise %35,1’ini sağlıyor.10 İtalyan çiftçi
örgütü Coldiretti’nin verilerine göre İtalya’da her yıl 370 bin İtalya dışından gelen
mevsimlik işçi tarımsal üretimde çalışıyor. Bu sayı, üretimin %25’inin mevsimlik işçiler
sayesinde gerçekleştiğini gösteriyor. 11

10

“The fruit and vegetable sector in the EU - a statistical overview”, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/pdfscache/53634.pdf
11
Euractive, 25.03.2020, Natasha Foot, COVİD-19 measures could cause ‘devastating’ labour shortage in EU
farming”, https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/COVID-19-measures-could-causedevastating-labour-shortage-in-eu-farming/
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AB’nin Tarım Politikalarındaki Düzenlemeleri
COVID-19 salgınının ilk ve en yoğun etkilerinin kırsal bölgelerde görüleceği konusunda
uyarılar, kırsal kalkınma stratejilerinin de gözden geçirilmesini gerekli kılıyor. Önceliğin
tarım ve gıda sektöründeki iş gücünün devamlılığını sağlanması için tedbirler
alınmasına, bu nedenle çiftçilerin ve gıda zincirindeki diğer çalışanların sağlıklı koşullar
altında çalışmasının garanti edilmesine verilmesi gerekiyor.
Mevsimlik işçilerin üye ülkeler arasında hareket ettiği, bu anlamda göçmen iş gücünün
tarımsal üretimde kilit bir rol oynadığı AB’de ulusal sınırların kapanması, üretimin ciddi
oranda aksaması anlamına geliyor. 30 Mart 2020 tarihinde Avrupa Komisyonu
yayımladığı tebliğ ile geçici seyahat kısıtlamalarının belli meslek grupları için geçerli
olmayacağını duyurdu.12 Mevsimsel tarım işçilerinin üye ülkeler arası seyahatlerinin
devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Avrupa Komisyonu, üye ülkeleri mevsimsel tarım
işçilerinin seyahat ve korunma süreçlerini üretimin aksamayacağı şekilde düzenlemeye
davet etti. İşçilerin Serbest Dolaşımı Teknik Komitesi ile birlikte çalışılması gerektiği
belirtilen tebliğde, başarılı politikaların tüm üye ülkeler tarafından benimsenmesi için
çalışmalar yürütüleceğine dair açıklamalar da yer aldı.
Aynı şekilde 30 Mart 2020 tarihinde yayımlanan bir başka tebliğ, üçüncü ülke
vatandaşlarının AB’ye seyahatlerine dair düzenlemeler getirdi. 13 Tebliğde AB
sınırlarının üçüncü ülkelere kapandığı paylaşılırken bazı meslek grupları için istisnalar
olduğu belirtildi. Buna göre aralarında mevsimlik tarım işçilerinin de bulunduğu 8 grup
altında incelenen meslek grupları ve özel duruma sahip kişilerin AB ülkelerine seyahat
edebilecekleri açıklandı. 14
2 Nisan 2020 tarihinde Almanya Tarım Bakanlığı, mevsimlik tarım işçileri için sınır
geçişlerinin sağlanacağını duyurdu. Bu düzenlemeye göre, nisan ayında 40 bin ve mayıs
ayında 40 bin olmak üzere 2 ayda toplam 80 bin mevsimlik işçinin Almanya’ya gelişine
izin verilecek. Ayrıca ülke içinde 10 bin kişinin tarımsal üretimde yer almasının
sağlanacağı da duyuruldu. Öğrenciler, iş arayanlar, işini yeni kaybetmiş olanlar veya
sığınmacılara öncelik tanınacak olan süreçte özellikle meyve ve sebze sektörünün
devamlılığının sağlanması amaçlanıyor.

12

“Communication from the Commission, Guidelines concerning the exercise of the free movement of workers
during COVİD-19 outbreak” https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=EN
13
Communication from the Commission
COVİD-19, Guidance on the implementation of the temporary restriction on non-essential travel to the EU, on
the facilitation of transit arrangements for the repatriation of EU citizens, and on the effects on visa policy”,
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendamigration/20200330_c-2020-2050-report_en.pdf
14
A.g.e. s. 5
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Öte yandan Fransa’da imkânı olan tüm vatandaşların tarım üretimine destek vermesi
gerektiği konusunda çağrılar yapılıyor. Tarım ve Gıda Bakanı Didier Guillaume, 24 Mart
2020 tarihinde işsiz veya karantina sebebiyle işine ara veren tüm vatandaşların üretime
katkı vermesi gerektiğini söyledi. Seyahat kısıtlamalarının yarattığı işçi ve üretici
sayısındaki azalma nedeniyle önümüzdeki üç ayda 200 bin tarım işçisine ihtiyaç
duyulacağı öngörülen Fransa’da gıda güvenliğinin riske girmemesi için tarım sektörü
birincil önceliklerden biri haline getirildi. Tarım ve Gıda Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve
Ekonomi Bakanlığı ile birlikte yürütülecek olan girişim kapsamında çalışanların sağlığı,
sosyal mesafelendirme ve ücretlendirme gibi konuların detayları üzerinde
yoğunlaşılıyor.
7 Nisan 2020 tarihinde İspanya’da yayımlanan bir genelgeyle ülkedeki işsizlerin ve
göçmenlerin mevsimlik işçi olarak çalışabileceği açıklandı. Sadece meyve ve sebze
sektöründe nisan ayında 16 bin, mayıs ayında 18 bin, haziran ayında ise 28 bin
mevsimlik işçinin gerekeceği belirtiliyor.15
OTP çerçevesinde çiftçilere yapılan desteklerden bahsedilecek olursa; Avrupa
Komisyonu, çiftçilere yapılan doğrudan ödemeler için son başvuru tarihinin 15
Mayıs’tan 15 Haziran’a erteleneceğini duyurdu. Karar, 7 Nisan 2020 tarihinde kesinleşti.
Ek olarak oluşturulan geçici çerçeve kapsamındaki devlet yardımları ile çiftçiler tarla
başına azami 100 bin avro gıda işletmecisi ve tedarikçisi firmalar ise azami 800 bin avro
destekten faydalanabilecek.
Mevsimlik Tarım İşçileri ve Hayvancılık Faaliyeti ile İlgili Genelge
Türkiye tarımında önemli bir yer tutan mevsimlik tarım işçileri, gıda güvenliğinin temin
edilebilmesi için çalışmaya devam etmesi gereken meslek grupları arasında yer alıyor.
Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Nisan 2020 tarihinde açıklanan genelge,
mevsimlik tarım işçilerinin ve hayvanları otlatan göçerlerin hareketliliğini düzenleme
amacını taşıyor.16 Mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı ilin “çıkış ili”, çalışacağı ilin ise
“varış ili” olarak tanımlandığı düzenleme, her varış ilindeki Valiliklerin ihtiyaç duyulan
mevsimlik işçi sayısını belirlemesini tebliği ediyor. Çıkış ili ile varış ili arasında sağlık
kontrollerini tamamladıktan sonra transit yolculuk edecek olan mevsimlik tarım
işçilerinin tüm sağlık koşullarının sağlandığı ortamda çalışması ve konaklaması varış
ilindeki yetkililerin sorumluluğunda olacak.

15

Euractiv, 08.04.2020, “Spain wants jobless, immigrants to cover farm shortfall”,
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/spain-wants-jobless-immigrants-to-cover-farmshortfall/
16
Tarım Dünyası,03.04.2020, https://www.tarimdunyasi.net/2020/04/03/mevsimlik-tarim-iscileri-icin-yenionlemler/
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Yeni uygulama sosyal mesafelendirme gereği, daha fazla araç tahsis edilmesi ve daha
fazla konaklama alanının oluşturulması anlamına geliyor. Bu anlamda Tarım ve Orman
Bakanlığının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının işçilerin çıkış ilinden varış iline
ulaşımları, konaklamaları ve konakladıkları yer ile çalıştıkları bölge arasındaki
ulaşımları için ödenek sağlamasının gerekli olduğu vurgulanıyor. Aynı şekilde
göçmenlerin yoğun olarak yer aldığı mevsimlik tarım işçiliği konusundaki önlemler,
göçmenlerin seyahat, ödenek ve konaklamalarını da dikkatlice ele almalı.
Hastalık korkusunun insanların başka illere çalışmaya gitmek istememesi sonucu
doğurduğunu da açıklayan tarım STK’ları, sağlık koşullarının en ince detayıyla
düşünülmesinin önemine dikkat çekiyor. Yerelden ulusala çok hızlı bir şekilde koordine
edilmesi gereken bu konuda düzenlemelerin, mevsimlik tarım işçilerinin aile olarak
seyahat ettiği ve üretimde yer aldığını dikkate alarak hayata geçirilmesinin kritik olduğu
vurgulanıyor.
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COVID-19 Salgınının Küresel Ticaret Üzerindeki Etkileri
Merve Özcan, İKV Uzman Yardımcısı
2019 yılı aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya
yayılan koronavirüsü son verilere göre 185 ülkede 1,6 milyon kişiye bulaştı ve 96 bin
kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. 17 12 Mart’ta DSÖ tarafından yapılan
açıklamaya göre Çin’de başlayan virüs salgınının yeni merkezi AB oldu ve özellikle İtalya
ile İspanya’da çok sayıda vaka ve can kaybı yaşandı. Son günlerde birinciliği ele geçiren
ABD, yaklaşık 466 bin vaka ile COVID-19 küresel salgınının yeni merkezi olmaya aday
gibi görünüyor.
Kötü Senaryo Fısıldayan Bazı Raporlar ve Söylemler
Çok sayıda belirsizliği beraberinde getiren COVID-19, kısa sürede yol açtığı ölümcül
etkilerin yanı sıra ekonomi ve ticaret üzerinde de kara bulutların dolanmasına sebep
oluyor. OECD tarafından yayımlanan Mart 2020 Ara Raporu’na göre COVID-19 sebebiyle
yıllık ekonomik büyüme beklentisi, Kasım 2019’daki %2,9’luk tahminin 0,5 puan
düşürülmesiyle %2,4’e geriledi.18 Bunun, 2008 yılındaki uluslararası finansal krizin
ardından yaşanması beklenen en düşük ekonomik büyüme olacağı ifade ediliyor.
Küresel ticaret cephesinde ise DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevêdo, 8 Nisan’da
yayımladığı ve 2020 için beklentilerini dile getirdiği videoda, en iyi ihtimalle yıl
içerisinde küresel ticaretin %13, en kötü ihtimalle ise %32 ve belki daha fazla
düşebileceğini ifade etti.
Birkaç hafta içerisinde DTÖ tarafından açıklanacak yıllık ticaret tahminlerinde COVID19’un yol açacağı tablo daha net görülecek olsa da 11 Mart 2020 tarihinde yayımlanan
mal ve hizmet ticaretine ilişkin verilere göre, küresel hizmet ticaretinin 2019 sonundan
beri sürdürdüğü düşüş, 2020’nin ilk çeyreğinde de devam etti. Hizmetler sektöründe
özellikle yolcu hava taşımacılığı ile yük konteyner taşımacılığında büyük düşüş olduğu
belirtiliyor. Ancak DTÖ, küresel salgının ticaret üzerindeki etkilerinin tam anlamıyla
önümüzdeki aylarda hissedileceği uyarısında bulunuyor. COVID-19’un ciddi arz ve talep
şoklarına neden olduğunu, bunların da bölgesel ve küresel tedarik zincirlerini sekteye
uğrattığını belirten Azevêdo, yayımladığı videoda bu dar boğazdan çıkışın iki faktöre
bağlı olacağına dikkat çekti. Bunlar; COVID-19 salgınının ne kadar sürede kontrol altına
alınacağı ve dünya genelinde hükümetlerin uygulayacağı politikalar. Hükümetlere
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maliye politikası, para politikası ve ticaret politikasında eş güdümlü adımlar atma
önerisinde bulunan Azevêdo, piyasaların açık kalması yönündeki isteğini de dile getirdi.
DTÖ’nün hava taşımacılığında yaşanan düşüşe ilişkin paylaşımını destekleyen bir veri de
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nden (International Air Transport Association IATA) geldi. IATA tarafından paylaşılan verilere göre, 27 Mart 2020 itibarıyla 100’den
fazla ülke seyahat engelleri koydu ve bu durum sektörde ciddi bir daralma beklentisini
beraberinde getirdi. Taşımacılığın yanı sıra sağlık, tarım ve turizm gibi küresel salgından
olumsuz etkilenen diğer sektörler de mevcut. Öte yandan bu süreçte az sayıda da olsa
talebi artan mal ve hizmetler de oldu. Salgının sokağa çıkma yasağı getirmesi ya da hızlı
yayılımı sonucunda yasak gelmese bile sokağa çıkmanın çok tehlikeli hale gelmesi
korkusuyla hızlı tüketim malları arasında bulunan yiyecek ve içecekler, temizlik ve
kişisel bakım maddeleri gibi ürünlere talep arttı. Aynı zamanda bu ürünlerin internetten
alınmasında yaşanan artış, e-ticaretin önemini gözler önüne serdi ve kargo ile kurye
hizmetlerine talebi de artırdı.
BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (United Nations Conference on Trade and
Development – UNCTAD) tarafından 4 Mart’ta yayımlanan ve COVID-19’un küresel
ticaret üzerindeki etkilerini inceleyen “Global Trade Impact of the COVD-19 Epidemic”
başlıklı bir başka rapor ise salgının o günkü gidişatına paralel olarak sadece Çin’e
odaklanıyor. Çin’in küresel imalatın üçte birini gerçekleştirdiği ve dünyada en çok mal
ihraç eden ülke olduğu dikkate alındığında, bu ekonomide yaşanan her gelişme dünya
genelinde çarpan etkisi yaratma gücüne sahip.19 UNCTAD tarafından hazırlanan rapor,
Çin’de yaşanacak ara mal ihracatındaki daralmanın COVID-19’un önemli bir sonucu
olarak karşımıza çıkabileceğini söylüyor. Makine, otomotiv ve iletişim aletleri gibi nihai
ürünlerde kullanılan ara malların %20’sini üreten Çin’de yaşanabilecek arz düşüşleri,
nihai ürün üreten ülkeleri olumsuz etkileyerek, küresel tedarik zincirlerini sekteye
uğratabilir. Raporda, Avrupa’daki otomobil imalatçıları ile ABD, Japonya, Güney Kore,
Tayvan ve Vietnam’daki makine, otomotiv ve iletişim aletleri gibi ürünleri üreten
firmaların sıkıntı yaşayabileceği vurgulanıyor.
Tıbbi Ürünlerden Başlayıp Diğer Alanlara Yayılabilecek Korumacılık
Uluslararası ticarette özellikle 2017 yılından beri korumacılık artıyordu. Bunda ABD
Başkanı seçilen Donald Trump’ın büyük etkisi oldu. Bu sansasyonel isim ile birlikte
ithalata getirilen ek gümrük vergileri ve kotalar gibi ticaretin önündeki teknik engeller
ile standartlar gibi teknik olmayan engellerde artışlar yaşandı. Çelik ve alüminyuma
getirilen ek tarifeler, Türkiye de dâhil olmak üzere birçok ekonomide infial yarattı. AB ile
ABD’nin arasında hem sözde hem icraatta ticaret düelloları yaşandı. Bu sürecin çok daha
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sert bir versiyonu ise ABD ile Çin arasında gerçekleşti. Ticaret savaşları hem zihnimizde
hem dilimizde yer etti. Aradaki gerginlik, sadece ticaretle de sınırlı kalmadı, teknoloji
gibi farklı alanlara da sıçradı.
Dünya hâlihazırda korumacılıktan mustaripken, COVID-19’un patlak vermesi ve
neredeyse tüm dünyaya yayılması bazı mallarda korumacılığı artırma yönünde kararlar
alınmasına sebep oldu. Kasım 2008’den bu yana ülkeler tarafında uluslararası ticarette
uygulanan engelleri takip eden Global Trade Alert tarafından 23 Mart 2020 tarihinde
yayımlanan “COVID-19 ile Birlikte Mücadele Etmek” başlıklı rapora göre, 21 Mart
itibarıyla küresel salgından dolayı 54 ülke, tıbbi ürün ve cihazlara ihracat kısıtlaması
getirdi.20 DTÖ tarafından 3 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan raporda da dikkat çekilen
bu durumun kapsamına giren mallardan bazıları COVID-19’dan korunma, teşhis ve
tedavi amacıyla sıkça kullanılan dezenfektanlar, maskeler, eldivenler, el sabunları, hasta
monitörleri, ateş ölçerler, solunum cihazları, oksijen maskeleri, x-ray cihazları ve
bilgisayarlı tomografi aletleri.21
DTÖ verilerine göre, tıbbi ürün ve cihaz ticareti küresel mal ticaretinin %1,7’sine tekabül
ediyor. Tıbbi ürün ve cihaz ticaretinde ilk sırada %56 ile ilaçlar geliyor. Bunu, %17 ile
çeşitli tıbbi kimyasallar, %14 ile tıbbi cihazlar ve %13 ile son aylarda talebinde patlama
yaşanan kişisel koruyucu ürünler izliyor. Küresel tıbbi ürün ve cihaz ihracatı 2019 yılı
itibarıyla 995 milyar dolar iken, ithalatı ise yaklaşık 1 trilyon dolar. Dünyada bu malların
ihracatındaki sırasıyla ilk 10 ülke olan Almanya, ABD, İsviçre, Hollanda, Belçika, İrlanda,
Çin, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık, küresel tıbbi ürün ve cihaz ihracatının %74’ünü
gerçekleştiriyor. Tıbbi ürün ve cihazlar arasında küresel ticareti normalde en az yapılan,
ancak aralarında maske, dezenfektan ve gözlük gibi son dönemde çok revaçta olan
kişisel koruyucu ürünlerin ihracatında ise ilk üç sırada %17,2 ile Çin, %12,7 ile Almanya
ve %10,2 ile ABD geliyor. Daha da çarpıcısı, 2019 yılında koruyucu yüz maskesinde
küresel ihracatın dörtte birini Çin gerçekleştirdi. Benzer şekilde Çin, ABD, Singapur ve
Hollanda solunum cihazlarının küresel ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştiriyor.
Kısacası lider ülkeler tarafından bu malların ihracatının yasaklanması ya da kısıtlanması
diğer ülkelerin zor durumda kalması anlamına geliyor.
COVID-19 öncesinde DTÖ ülkeleri tarafından tıbbi ürün ve cihazlara uygulanan ortalama
ithalat vergisi oranı %4,8’di. Kategori bazında en yükseği ise ortalama %17 vergi
uygulanan el sabunları ve %9,1 vergi uygulanan maskelerin yer aldığı, toplam %11,5’lik
ithalat vergisine sahip kişisel koruyucu ürünlerdi. Yani küresel salgından önce de bu
ürünlerde ciddi bir korumacılık hâkimdi. COVID-19 ile beraber, bu önlemler daha da
20
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arttı ve birçok ülke, hayati önem taşıyan tıbbi ürün ve cihazların ihracatını izne bağladı.
Türkiye de bu kapsamda koruyucu maske ile kolonya yapımında kullanılan limonun
ihracatına izin şartı getirdi. Ülkemizde pek çoğumuzun son bir ayda deneyimlediği
kolonya, cerrahi ya da filtreli maske ve anti-bakteriyel el sabununa ulaşmada yaşanan
zorluklar, düşük teknolojili ürün üretimini de tamamıyla kenara bırakmamak gerektiğini
ortaya koydu.
COVID-19 ile Mücadelede Küreselleşmeden Ödün Verilecek mi?
Bugüne kadar Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelere sıklıkla verilen bir öğüt vardı; o
da Ar-Ge yatırımlarının artırılması, yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi ve ihracatta
bu ürünlerin payının artırılmasıydı. Ama küresel salgın gösterdi ki bu dönemde
vatandaşların hayatlarını sürdürülebilmesi için en çok, hızlı tüketim malları ile koruyucu
tıbbi cihazlara ihtiyaç var. Bundan sonra ülkelerin düşük teknolojili ürün üretiminde
sadece ithalata bel bağlamayacağını ya da bunları çok uzak ülkelerden satın
almayacağını söylemek mümkün. Yani ekonomi öğrencilerinin birinci sınıftan itibaren
akıllarına kazınan “her ülke iyi olduğu ürünü üretsin, diğerlerini ithal etsin” diyen David
Ricardo’nun 1817’ye dayanan Karşılıklı Üstünlük Teorisi (comparative advantage
theory), 2020 korona virüs salgınında sorgulananlar arasında yerini aldı.
Serbest ticaretin sorgulandığı günlerde ve devamında küreselleşme karşıtlarının bu
olağanüstü durumu kendi lehlerine kullanacağını düşünenler var. Çin merkezli küresel
tedarik zincirlerine daha fazla bel bağlanmayacağı, gücü yeten diğer ülkelerin “B
planlarına” ağırlık vereceği konuşuluyor. Birçok malı üretim maliyetlerindeki
avantajlarından ötürü Çin’de üretmek daha ucuz olsa da COVID-19 salgını ile üretim
zincirlerini daha yerelde ve gidişatını tahmin etmenin daha kolay olacağı bölgelerde inşa
etmeye ilişkin düşünceler yeşeriyor. Ayrıca bundan sonra iş gezilerinin azalacağı ve
çoğunun video konferans yoluyla yapılacağı, yüz yüze temasın eskisi kadar elzem
olmayacağı, eğitim sektörünün de bu alanda yeniden şekilleneceğine dair düşünceler de
mevcut.
Küresel serbest ticaretin yerel kısıtlı ticarete dönebileceği yönünde emarelerin
görüldüğü bir dönemde, her ne kadar popülist liderler bunları destekleyecek olsa da bu
politikaların daha pahalı üretimleri ve daha düşük ekonomik büyümeyi beraberinde
getireceğini unutmamak lazım. DTÖ Direktörü Roberto Azevêdo tarafından the Guardian
gazetesinde kaleme alınan bir makalede, 2008 krizinin atlatılmasında küresel
ekonominin açık tutulmasının etkili olduğu hatırlatılıyor. 22 Bazı sektörlerin ulusal
tedarik zincirlerinden kazançlı çıkması muhtemel olsa da daha fazla sayıda sektörün
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böyle bir durumdan olumsuz etkileneceği vurgulanıyor. Karşılıklı üstünlüğün kenara
konularak her üründe mutlak üstünlük elde etme çabasının uzun vadede daha düşük
verimlilik ve ekonomik büyüme getireceği görüşlerini de kenara itmemek lazım. Bu
noktada küresel ticaretin çatı kuruluşu olan DTÖ’nün Genel Direktörü Azevêdo’nun
piyasaların açık tutulması yönündeki çağrısına benzer şekilde 30 Mart’ta video
konferans yoluyla gerçekleşen G20 Ticaret Bakanları Toplantısı’ndan çıkan kararlar da
son derece önemli.23 Tıbbi ürün ve cihazların dolaşımının kısıtlanmayacağını taahhüt
eden G20 Ticaret Bakanları; açık, adil, serbest ve DTÖ kuralları ışığında devam
ettirilecek küresel ticaretin bekçisi olacaklarını söylüyor. COVID-19 salgınının ardından
küreselleşmeden ödün verilip verilmeyeceğini ve uluslararası sistemin yoluna nasıl
devam edeceğini önümüzdeki günler ve aylarda daha net göreceğiz.
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COVID-19 Salgınının Çevre ve İklim Politikalarına Etkileri
Melis Bostanoğlu-İKV Uzman Yardımcısı
31 Aralık 2019 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan şehrinde ilk koronavirüs
vakalarının ortaya çıkmasının ardından dünyanın ne kadar zor zamanlar geçireceğini
henüz bilmeyen milyonlar, aynı günün akşamında en içten dileklerle yeni yılı
kutlamaktaydı. Bu insanların çoğu girdikleri yeni yılın ilk aylarının, hayatlarında ilk defa
ortak kaygı ve üzüntülerle geçireceğini bilmiyordu bile.
Kaynağının ne olduğu henüz hâlâ tam anlamıyla bilinmeyen bu yeni nesil koronavirüs
vakalarının, bir balık ve canlı hayvan pazarı olan Wuhan’daki Huanan Deniz Ürünleri
Pazarı ile ilişkisi olduğu tahmin ediliyor. 1 Ocak 2020’de pazarın kapatılmasının hemen
ardından alınan örneklerin korona pozitif olduğunun ortaya çıkmasıyla bu iddianın
neredeyse doğrulandığı bile söylenebilir. Bir yandan koronavirüsün “biyolojik silah”
olabileceği tartışmaları dile getirilse de, bilim insanları virüsün doğal nedenlerle ortaya
çıktığını açıklayarak bu tartışmaları sonlandırdı. Yapılan bilimsel analizler, normalde
yarasalarda görülen ve SARS-CoV-2 olarak da bilinen koronavirüsün, hem insanlar hem
de yarasalarla temas halinde olan bir “taşıyıcı” aracılığıyla insanlara geçmiş olabileceğini
öne sürdü. Özellikle Asya ve Afrika’da yaşayan pangolin adlı memeli canlıların SARSCoV-2 ile benzer reseptör bağlanma bölgesi yapısına sahip olduğuna dikkat çeken bu
bilimsel çalışmalar, bu hayvanın koronavirüsün insanlara geçmesinde taşıyıcı rolünü
oynamış olabileceğini ortaya koydu.24
Yine bazı bilimsel veriler, bulaşıcı hastalıkların yaklaşık üçte ikisinin yabani
hayvanlardan kaynaklandığını ortaya koyuyor. Son yıllarda en çok bilinen SARS, MERS
ve Ebola gibi enfeksiyon hastalıkları da bunun en büyük örneği. Arazi kullanımındaki
değişiklikler, tarım faaliyetleri ve insan nüfusu yoğunluğu gibi insan kaynaklı faktörlerin
ve “insani ekonomik kalkınma”nın yarattığı görünmez maliyetin, enfeksiyon
hastalıklarının oluşmasına neden olduğu sonucuna ulaşılabiliyor.25 Bu da, insanların
doğaya daha fazla müdahale etmesi ve ekolojik ayak izlerinin artmaya devam etmesi
durumunda gelecekte benzer pandemik hastalıkların daha fazla ortaya çıkabileceğini
gösteriyor.
Diğer yandan iklim değişikliği ile mücadele, son yıllarda karşı karşıya kalınan en büyük
zorluklardan biri hâline geldi. Aynı şekilde “insan kaynaklı” olduğu kanıtlanan iklim
değişikliği, son birkaç yıldır aşırı sıcaklıklar, doğal afetler ve kuraklıklara sebep olarak
hem insanlar hem de doğal yaşam için büyük bir tehdit oluşturuyor. Dünya Meteoroloji
Örgütü tarafından yayımlanan “2019 Yılında Küresel İklimin Durumu” adlı rapor, sera
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gazı emisyonlarının, özellikle de karbondioksitin yükselişte olduğunu ortaya koyuyor.
Rapora göre 2019 yılı küresel sıcaklık ortalamaları, sanayi öncesi dönemi ortalamasının
1,1°C üzerinde seyrederek 2016 yılının ardından rekor seviyeye ulaştı. Raporun
tanıtımının yapıldığı toplantıda konuşma yapan BM Genel Sekreteri António Guterres,
konuşmasında iklim faciasından kaçınmak istiyorsak zamanımızın kalmadığını ifade
etmişti. António Guterres, iklim krizini ele almak için bu yılın çok büyük bir önem
taşıdığını vurgulayarak 2050 yılında net sıfır emisyonların elde edilebilmesi için tüm
ülkelerin hızla daha iddialı eylemler ortaya koymaları gerektiğini belirtmişti. En
önemlisi Guterres, koronavirüs gibi iklim değişikliğinin de ciddi bir problem olduğunu
dile getirmiş; hükümetlerin, kurumların ve insanların her ikisiyle de kararlı bir şekilde
mücadele etmesi gerektiğinin altını çizmişti. Bununla birlikte çok önemli bir noktaya da
parmak basmıştı: COVID-19 geçici bir sorun, fakat iklim değişikliği on yıllarca bizimle
kalacak ve sürekli eylem gerektirecek. 26
Gündem koronavirüsün insan sağlığı üzerindeki etkilerine odaklanmışken, koronavirüs
dolaylı yollardan da olsa çevreyi hem olumlu hem de olumsuz etkilemeye başladı.
Öncelikle olumlu etkilerinden bahsedilecek olunursa:
-

-

Bazı işletmelerin kapatılması, başta havacılık olmak üzere taşımacılık sektörünün
sefer sayılarının azaltılması gibi koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan
önlemler emisyonların ve hava kirliliğinin azalmasına neden oldu.
İnsanların evinden dışarı çıkmadığı bu dönemde normalde meydanlarda
dolaşmayan hayvanların ortaya çıkması, Venedik kanalındaki suyun alışılmadık
bir şekilde berraklaşması ve hatta bu kanalda balıkların yüzmeye başlaması, boş
sahillerde deniz kaplumbağalarının daha rahat yumurtalarını bırakması gibi
sahnelere daha fazla tanıklık etmeye başladık.

Fakat koronavirüsün olumsuz etkileri de gözden kaçırılamazdı:
-

-
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İnsanların kendilerini eve kapatmaları ve gerekmedikçe araçlarıyla yolculuğa
çıkmamaları nedeniyle petrol talepleri hayli düştü. Petrol taleplerindeki düşüş,
haliyle petrol fiyatlarının düşüşünü de beraberinde getirdi. Bu durumda
yenilenebilir enerjiye olan talebin de düşebileceği endişeleri arttı.
Virüsten kaçınmanın en önemli yolu sık sık ellerin yıkanmasından geçtiği için su
kaynaklarının geleceği hakkında endişeler dile getirilmeye başladı. Sorumsuzca
su kullanımının önüne geçilmesinin önemine dikkat çekilirken, hâlihazırda su
kıtlığı yaşayan ülkelerde enfeksiyon riskinin artabileceği gerçeği korkuları
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-

pekiştirdi. Türkiye gibi “su fakiri” olma yolunda olan ülkelerde de bu konuya
dikkat çekildi.
Tek kullanımlık plastiklere olan talep büyük oranda arttı. Tam da ülkelerin tek
kullanımlık plastiklerle savaşının zirvesinde olduğu bu dönemde, kullandıktan
sonra elden çıkarabilme ve hijyen gibi iki önemli özelliğe sahip tek kullanımlık
plastikler, koronavirüs ile mücadelenin bir parçası haline geldi. Hatta ABD’deki
bazı eyaletler, tek kullanımlık plastikler yasaklarını geri çekmek zorunda kaldı.
Haliyle atık çıkarma oranı da bir hayli artışa geçti.

Tüm bunlarla birlikte, emisyonlar ve hava kirliliği şu an düşüş eğiliminde olsa da, bu
düşüşün iklim değişikliği ile mücadelede uzun vadede önemli bir etki yaratacağı
düşünülmüyor. Hatırlanacak olursa, 2008 ekonomik krizi sırasında da emisyonlar %1,3
azalmıştı. Ancak ekonominin rayına oturmaya başlamasıyla 2010 yılında emisyonlar
rekor seviyede yükselmişti. Koronavirüs sonrası işletmelerin, sanayinin ve taşımacılık
sektörünün yeniden tam kapasite çalışmaya başlamasıyla birlikte emisyonların yeniden
yükseleceği tahmin ediliyor.
Peki, tüm bunlar bize ne anlatıyor? Belki de artık doğa ile olan ilişkimizi yeniden
düşünmemiz gerekiyor. Biz insanlar özellikle de ekonominin kalkınması için
başvurduğumuz eylemlerle ekolojinin bozulmasına neden oluyoruz. Ekolojinin
bozulması, koronavirüs örneğinden de görüldüğü gibi, aynı zamanda bizim yaşam
kalitemizi de olumsuz etkiliyor. BM Çevre Programı’na göre, son yirmi yıl içinde ortaya
çıkan enfeksiyon hastalıklarının doğrudan maliyeti 100 milyar dolardan fazlaydı.27
Bunların önüne geçmek için artık yaban hayata daha fazla müdahale etmeyi bırakmalı,
ormansızlaşmayı durdurmalı, aldığımız ürünlerin de ormansızlaşmaya neden
olmadığından emin olmalıyız. Yaban hayvan ticaretinde hijyen koşullarının
iyileştirilmesi ve illegal yaban hayvan ticareti sorununun çözülmesi de çok büyük önem
taşıyor.
İklim değişikliği de aynı şekilde insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Yani, koronavirüs
ve iklim değişikliği birbirinden bağımsız değil, birlikte ele alınması gereken tehditler.
Her ikisi de aslında insanların artık “karbonsuz” bir ekonomiye geçiş yapması
gerektiğini gözler önüne seriyor. Koronavirüs krizinde de gördüğümüz üzere, ülkelerin
ekonomik endişeleri maalesef almaları gereken tedbirlerin önüne geçti. BM Genel
Sekreteri António Guterres’in de dediği gibi, bir gün koronavirüs etkisini yitirmeye
başlayacak ancak bu sefer iklim değişikliğinin yaratacağı olumsuz etkiler belki de tüm
dünya için benzer krizler yaratacak. Bu nedenle koronavirüsle mücadele ederken iklim
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politikalarının göz ardı edilmemesi, aksine her iki tehditle mücadele için ortak
politikalar üretilmesi gerekiyor.
AB’nin Avrupa Yeşil Düzeni Tehlikeye Girecek mi?
İklim değişikliği ile mücadelede deyince akla ilk gelen aktörlerden birisi hiç şüphesiz ki
AB. Son zamanlarda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine tanık olmaya başlayan AB,
özellikle de yeni Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in liderliğinde iklim
politikalarını ön planda tutmaya başlamıştı. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in
Avrupalıları bir araya getiren ortak fikirler ve önceliklerden yola çıkarak, beş yıllık
Komisyon başkanlığında gözeteceği altı öncelikli konuyu içeren politika kılavuz
ilkelerinden en iddialısı hiç şüphesiz ki, 2050 yılında Avrupa’nın ilk iklim nötr kıtası
haline gelmesini amaçlayan Avrupa Yeşil Düzeni’ydi.
Diğer yandan Avrupa Yeşil Düzeni tüm Birlik üyelerinin hemfikir olduğu bir öncelik
değildi. Zira Avrupa Yeşil Düzeni, çok yüksek hedeflere sahip olduğu gerekçesiyle Birlik
içerisinde bir hayli muhalefet ile karşılanmıştı. Tüm bu muhalefete karşın von der Leyen
Komisyonu, ilk 100 gününde Avrupa Yeşil Düzeni Yatırım Planı, Adil Dönüşüm
Mekanizması gibi mali desteklerle birlikte Avrupa’nın ilk İklim Yasası’na ilişkin önerileri
kamuoyuyla paylaşarak Yeşil Düzen hedefinin gerçekleştirilmesi yönündeki kararlılığını
ortaya koydu. Ancak Avrupa’da ilk koronavirüs vakasının 24 Ocak 2020 tarihinde
Fransa’da görülmesiyle, Avrupa yavaş yavaş yeni bir döneme girmeye başladı. Önceleri
çok fazla aldırış edilmeyen koronavirüs salgını, İtalya’daki vakaların ve ölümlerin ciddi
oranlarda artması ile büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Öyle ki, İtalya ardından
İspanya, Fransa ve Birleşik Krallık’ta da salgının meydana getirdiği sağlık krizinin
korkutucu boyutlara ulaşmasıyla, salgının ana merkezi Avrupa haline geldi.
Söylemek gerekir ki, koronavirüsün AB ülkelerinde yarattığı büyük krizin ardından,
Avrupa Yeşil Düzeni’ne ilişkin yeni gelişmeler ivme kaybetmeye başladı. Avrupa Yeşil
Düzeni’nin önemli bileşenleri Çiftlikten Çatala ve Biyoçeşitlilik stratejileri ertelenmek
zorunda kaldı. Koronavirüsün yarattığı sağlık krizi ve ekonomik endişeler, Birlik içinde
muhalif seslerin iyice yükselmesine yol açtı. Çekya ve Polonya gibi Avrupa Yeşil
Düzeni’ne zaten karşı olan ülkeler, bu krizi fırsat bilerek Yeşil Düzen’in arka plana
atılması gerektiğini açıkladı. Nitekim Çekya Başbakanı Andrej Babiš’in “Avrupa’nın Yeşil
Düzeni unutup, koronaya odaklanması gerek” sözleriyle bunu vurguladı. Diğer yandan,
Polonya bir adım ileriye giderek Emisyon Ticaret Sistemi’ne (ETS) karşı söylemlerde
bulundu. Koronavirüs nedeniyle ülkelerin zarar eden vatandaşlarına ve işletmelerine
yardım yapması gerekirken, ETS’nin ülkelere bir yük olduğunu ima ederek ülkelerin
kendi iklim politikalarını kendilerinin belirlemeleri gerektiğine dikkat çekti. Bu nedenle
de ETS’nin 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kaldırılması, ya da en azından Polonya’nın bu
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sistemden muaf tutulması gerektiğini açıkladı. 28 Bunun yanı sıra AP’de de muhalif sesler
artıyordu. Çoğunluğunu Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular İttifakı’ndan 37
parlamenter, koronavirüs ekonomik ve sosyal sonuçlar yaratacağı için “önceliklerin
gözden geçirilmesi gerektiği”ne ilişkin bir mektup imzalayıp, bu mektubu Komisyon
Başkanı von der Leyen’e, AB Konseyi Başkanı Charles Michel’e ve AP Başkanı David
Sassoli’ye gönderdi.29
Fakat iyi haber şu ki, AB’nin –en azından şimdilik- önceliklerini bir kenara atmak gibi bir
niyeti yok. 26 Mart 2020 tarihinde AP Başkanı Sassoli AB Konseyi’ne hitap ettiği
konuşmasında, AP’nin koronavirüs ile mücadele konusunda üzerine düşeni yaptığını
söylerken, Avrupa Yeşil Düzeni’nden bahsetmeyi de unutmamıştı. Sassoli, Avrupa Yeşil
Düzeni ile uyumlu olarak bir an önce AB ülkelerinin ekonomilerinin yeniden inşa
edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. 2008 ekonomik krizinin ardından yapılan hatalara
dönülmemesi gerektiğinin altını çizerek ekonomiyi daha yeşil ve kapsayıcı olacak
şekilde modernize etmek için bu krizin fırsata çevrilebileceğine dikkat çekti. 30
Hatırlanacak olunursa, 2008 ekonomik krizinin ardından yeşil yatırımların eski haline
dönmesi beş yıl almıştı. Bu sefer bu hatadan ders alınır ve iklim değişikliği ile mücadele
hız kesmeden devam ettirilirse, uzun vadede iklim değişikliğinin meydana getirebileceği
yeni krizlerden kaçınabiliriz.
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COVID-19 Salgınının AB Ülkelerindeki Sosyal Politikalara Etkisi
Zafer Can Dartan-İKV Uzman Yardımcısı
İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve kısa zamanda Avrupa’ya yayılan koronavirüsü, kıtayı
bir süreliğine salgının merkezi haline getirerek, tüm ülkelerde hayatı durma noktasına
taşıdı. Yarattığı yoğunluk ve baskı nedeniyle Avrupa’da çoğu ülkenin sağlık sektörünü
bitirme noktasına getiren koronavirüsü özellikle AB ülkelerini sebep olduğu işsizlik riski
ile de ekonomik anlamda ciddi derecede tehdit ediyor. Sağlık sistemi üzerindeki
yoğunlaşmayı ve işsizlik riskini azaltmak isteyen AB üye ülkeleri ise bu konuda önlem
paketleri hazırlayıp, AB kurumlarından yardım istiyor. Bunun sonucu olarak da İspanya
ve İtalya gibi zaten büyük borç yükü altında olan üye ülkelerde işsizlik riski sorunu
ortaya çıkıyor.
Salgının AB Ülkelerinin Sağlık Sistemlerine Etkileri
AB’de salgına karşı sağlık sisteminin yeterliliği bakımından en hazır ülke olan
Almanya’nın kabul ettiği ekonomik kurtarma paketinden yaklaşık 3 milyar avro sağlık
harcamalarına ayrılırken, öncelik olarak hali hazırda 28.000 olan yatak sayısının iki
katına çıkarılacağı açıklandı. Aldığı erken önlemler sayesinde AB içinde salgın süresini
en iyi yöneten ülkelerden biri olan Belçika’da, yeni kurulan federal hükümet
koronavirüsü kriziyle karşı karşıya kalan hastanelere 1 milyar avro tutarında acil
yardım sağlayacağını açıkladı.
Başbakan Boris Johnson’ın koronavirüsüne yakalandığı ve 6 Nisan 2020 tarihinde yoğun
bakıma alındığı Birleşik Krallık’ta ülke genelindeki özel hastaneler de 8 bin ekstra
hastane yatağı, yaklaşık 1.200 solunum cihazı ve 20 bin tam nitelikli sağlık çalışanıyla
Ulusal Sağlık Hizmeti’ne (National Health Service, NHS) katıldı. Yapılan anlaşma
sonrasında özel sektördeki hastane kapasitesinin neredeyse tamamı NHS’e tahsis edildi.
Böylelikle NHS, başkent Londra’da iki binden fazla ekstra hastane yatağının yanında,
250’den fazla ameliyathane ve yoğun bakım yatağına erişim sağlayacak. AB’nin
ekonomik ve büyüklük anlamında en güçlü ülkeleri salgına karşı bu tarz önlem almak
zorunda kalırken önlem alma konusunda geç kalan İspanya ve İtalya gibi ülkeler ise
özellikle sağlık sistemlerinde ciddi derecede yardıma gereksinim duyuyor.
Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülkelerden İspanya’da, salgınla mücadele
kapsamında kullanılan tıbbi malzemeler yetersiz kalmış ve sağlık sistemi üzerinde
oluşan baskıdan dolayı AB başta olmak üzere dış ülkelerden yardım talep etmiştir.
İspanya, öncelikli olarak 500 bin test kiti, 450 bin solunum cihazı ve 1,5 milyon
koruyucu maske gibi tıbbi yardım malzeme talebinde bulundu. İspanya’ya yardım eli
uzatan ülkeler arasında yer alan Türkiye virüse karşı koruyucu özelliği olan 250 bin yüz
maskesi, 20 bin anatomik maske, 750 koruma gözlüğü, 2 bin koruma kıyafeti ve bin litre
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antibakteriyel sıvının aralarında olduğu 5 tonluk tıbbi malzeme gönderdi. Çin’den ise
500 bin civarında virüse karşı koruyucu FFP3 maskesi ve sağlık malzemeleri gönderildi.
COVID-19 salgının korkutucu etkilerini yaşayan bir diğer Avrupa ülkesi İtalya tıpkı
İspanya gibi dış yardım talep etmek zorunda kaldı. İtalya Başbakanı Conte İkinci Dünya
Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıya olduklarını ve büyük savaştan bu yana
son 1 ayda en çok insanın ölümüne sebep olan COVID-19'u engellemek amacıyla ülkede
bütün üretim faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Başbakan Conte’nin acil yardım
çağrısına AB’den yeterli desteğin gelmemesi, İtalya ile Birlik arasında ciddi bir gerilime
neden oldu. Çin, 31 ton sağlık malzemesi, solunum cihazı, yüz maskeleri ve ilaç, Almanya
1 milyon maske ve sağlık malzemesi ve son olarak da Rusya, sağlık malzemelerinin yanı
sıra 100 enfeksiyon uzmanını salgınla mücadele kapsamında İtalya’ya gönderdi. Sağlık
sistemi üzerinde oluşan baskıdan dolayı İtalyan hastanelerindeki doktorların, kısıtlı
sayıda bulunan ekipmanları, iyileşmesi zor olan yaşlı hastalar yerine yaşça daha genç ve
bağışıklık sistemi daha güçlü olan hastalarda kullanma doğrultusunda tercih yapmak
zorunda kalmaları basında geniş yankı buldu.
AB Ülkeleri Salgın Krizinden Ötürü Oluşan İşsizliğe Karşı Ne Gibi Önlemler Aldı?
AB’de ekonomisi en güçlü ülke konumunda olan Almanya’da küçük işletmelere ve
sanatçılar gibi bağımsız çalışanlara üç ay boyunca 15.000 avroya kadar kredi verilmesi
kararlaştırıldı. Avusturya’da ise hükümetin ülkede salgının yayılmasını engellemek için
tüm işyerlerinin kapatılması yönünde aldığı karar sonrasında sadece iki gün içerisinde
işsiz sayısının 74.000 gibi ciddi bir rakama ulaşması üzerine ülkede hızla 38 milyar
avroluk bir destek paketi açıklandı. Bu paketin 9 milyar avrosu mevcut kredilerin
garanti altına alınmasına, 10 milyar avrosu vergi alacaklarının ertelenmesine ve 15
milyar avrosu da zor durumdaki işletmelerin kurtarılmasına ayrıldı. Son olarak da yarı
zamanlı çalışma koşulları değiştirilirken işletmelere çalışanlarına çalıştıkları süre kadar
ücret ödemeleri, geriye kalan ücretlerin hükümet tarafından ödeneceği düzenlemesi
getirildi. Yapılan anketlerde halkın %52’lik kısmının hükümete güvenmediği Fransa’da
ise başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelerin iflasının önlenmesi amacıyla banka
kredilerinin güvence altına almak için 300 milyar avroluk bir yardım paketi açıklandı.
Paketin 45 milyar avroluk büyük kısmı ise hükümet tarafından düşürülen sosyal
güvenlik harcamalarından oluşuyor. Bunun yanında işyeri sahiplerine ve serbest
çalışanlara 2 milyar avroluk destek ayrılırken, ekonomik destek paketi şirketlere kredi
garantileri sağlanmasını, koronavirüsünden dolayı ekonomik açıdan etkilenen
çalışanlara destek olunmasını, vergi alacaklarının ertelenmesini kapsıyor.
Birleşik Krallık’ta ise işverenlerin çalışanlarını işten çıkarmaması halinde işçi
maaşlarının %80’inin hükümet tarafından ödeneceği belirtilirken, Birleşik Krallık
Merkez Bankası da faizleri tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0,1’e düşürdü.
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Hükümet ülke genelinde milyonlarca işçinin maaşlarının ödemesine yönelik önlemler
alırken, maliye bakanı maaş ödemelerine yönelik ayrılan fonda herhangi bir limit
olmayacağını da söyledi. Ödemelerin mart ayının başından itibaren geçen dönemi
kapsayacağı, birkaç hafta içinde ödemelerin başlayacağı ve ilk etapta en az üç ay devam
edeceği belirtildi. Gerek görülmesi halinde bu sürenin uzatılacağı da ifade edildi. İspanya
aynı zamanda, AYB’nin 16 Mart 2020 tarihinde üye ülkelerdeki KOBİ’leri salgının
olumsuz etkileri karşısında desteklemek için ayırdığı 40 milyar avroluk destekten de
faydalanacak. Ülke GSYH’sinin yüzde 20’sine tekabül eden ekonomik önlem paketi
açıklayan İspanya, salgından etkilenen firmalar ve çalışanlar için 200 milyar avro destek
sağlanacağını duyurup, paketteki 3 milyar avronun özel şirketlerin desteğiyle
sağlanacağı belirtildi. Ekonomik paketin 600 milyon avrosu ise sosyal hizmetlere
ayrılacak.
AMB, Pandemi Acil Satın Alma Programı kapsamında Avro Alanı ülkelerine toplam 750
milyar avroluk destekte bulunacağını duyurdu. Bu destekten faydalanacak olan İspanya,
aynı zamanda Avrupa Komisyonunun 20 Mart 2020 tarihinde esnettiği bütçe ve mali
kuralları sayesinde ülkedeki yüksek vaka sayısının ekonomi üzerinde yarattığı baskıyı
azaltabilecek. Avrupa Komisyonu, 4 Nisan 2020 tarihinde COVID-19 salgının ekonomik
etkileriyle mücadele kapsamında Polonya'ya 22 milyar avroluk kredi garantisi,
Portekiz'e 13 milyar avroluk devlet desteği programı ve Yunanistan’a 2 milyar avroluk
destek programını onayladı. Açıklanan son pakette ise AB ülkeleri, COVID-19 salgınının
etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar avroluk ekonomik pakette uzlaşı sağladı.
Koronavirüsü Krizi ve 2008 Küresel Mali Krizin AB’de Yarattığı Benzer Etkiler
2008 yılında meydana gelen küresel mali kriz AB’yi çok kötü etkilemiş ve neredeyse
dağılma noktasına getirmişti. AB tarafından krize verilen yanlış cevap, Yunanistan’ı ciddi
bir devlet borcu altına sokmuştu. Krizde sadece Yunanistan değil aynı zamanda İspanya,
İtalya, Portekiz ve İrlanda gibi ülkelerde ciddi borç yükü altında kalmış ve bu borç yükü
de neredeyse avronun çökmesine sebep olmuştu. Yaşanan bu kriz Avrupa’nın sadece
ekonomik anlamda değil birçok farklı şekilde değişimine sebep oldu. Bu değişikliklerin
belki de en önemlisi ise daha sonradan 2015 göçmen krizinin tetiklediği popülizmin
yükselişi. 2008 küresel mali krizi AB’nin büyük sınamalarda zorlukla da olsa ayakta
kalmayı başardığını bir kez daha gösterdi.
2008 küresel mali krizi yüzünden ekonomik durgunluk yaşanmış, kamu borçları ve
işsizlik oranları artmış olan Akdeniz ülkeleri AB içerisinde koronavirüsü ile mücadelede
en fazla zorlanan ülkeler oldular. Hatırlanacağı üzere 2008 mali krizinde bu ülkeler
kemer sıkma politikaları uygulamış ve sağlık sistemleri de bu kemer sıkma
politikalarından nasibi almıştı. Azaltılan bütçe ve yardımlardan ötürü AB
vatandaşlarının ilaç ve benzeri sağlık malzemelerine erişimi azalmıştı.
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Bugün İspanya ve İtalya’da hastaneler ve sağlık sistemi yoğun baskıya dayanamıyor ve
kapalı kalmak zorunda kalan birçok firma ve benzeri kuruluş ise işsizlik riskini artırıyor.
2008 krizinde de borç altında kalan bu ülkeler ekonomik açıdan daha güçlü kuzey
komşularından yardım talep etmişlerdi. Bugün korona tahvilleri olarak gündemde yer
alan tartışmalar o dönemde aynı içerik ve gerekçelerle avro tahvilleri adı altında
yapılıyordu. Tıpkı 2008 küresel mali krizinde olduğu gibi bugün COVID-19 salgınında da
sorgulanan AB dayanışmasının gücü.
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