DÜNYA BANKASI: “GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
PANDEMİNİN KALICI ETKİLERİYLE MÜCADELE EDİYOR”
Güçlü fakat eşit olmayan küresel toparlanma
Küresel ekonomi 2021'de %5,6 büyüyecek. Bu oran son 80 yıldaki durgunluk dönemleri sonrası en
güçlü büyüme hızı (Grafik A). Toparlanma oldukça dengesiz: Gelişmekte olan ülkelerde artan
COVID-19 vakaları, aşılamanın önündeki engeller, makroekonomik desteğin kısmen geri çekilmesi
büyümeyi engellerken; büyük ekonomiler, özellikle de ABD, mali enjeksiyonlar sayesinde keskin
artışlar yaşıyor (Grafik B ve C). İyileşmenin 2022'ye kadar devam etmesi ve küresel büyümenin aynı
yıl %4,3'e gerilemesi bekleniyor. Yine de, 2022 yılına kadar küresel GSYİH'nin pandemi öncesi
tahminlerin yaklaşık %2 altında kalacağı tahmin ediliyor.
A. Durgunluk Sonrası Küresel Toparlanma

B. Küresel Büyümeye Katkı

Kaynak: Dünya Bankası

Gelişmekte olan ekonomiler büyümede zemin kaybediyor
Gelişmekte olan ekonomilerin, artan talep ve yükselen emtia fiyatlarının da desteğiyle 2021 yılında
%6,3 büyümesi bekleniyor. Çin hariç tutulduğunda büyüme %4,4 hesaplanıyor. Kişi başına düşen
GSYİH uzun bir süre pandemi öncesi seviyelerin altında kalacak (Grafik D). 2022’ye kadar gelişmiş
ekonomilerin %90’ı; gelişmekte olan ekonomilerin ise yalnızca üçte biri eski gelir seviyesini geri
kazanacak. Sonuç olarak, gelişmiş ekonomilere kıyasla kişi başına düşen gelir yakalama oranının,
özellikle kırılgan düşük gelirli ülkeler başta olmak üzere birçok gelişmekte olan ekonomide
yavaşlayacağı hatta tersine döneceği bekleniyor (Grafik E). Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 100
milyon insanın ise aşırı yoksulluğa geri dönmesi tahmin ediliyor.

Grafik C. Küresel Büyüme Tahminleri, 2021
36 gelişmiş, 132 gelişmekte olan ülkenin verisine göre

Grafik E. Kişi Başına Gelir Artışı
Gelişmiş ekonomilere kıyasla

Grafik D. Gelişmekte Olan Ülkelerin Payı
Durgunluktan 2 yıl sonra kişi başı gelirde eski
seviyelerine geri dönebilen

Grafik F. Küresel Sera Gazı Emisyonları
2018 yılı verisi
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Not: AEs=advanced economies (gelişmiş ekonomiler); LICs=lower income economies (düşük gelirli ekonomiler);
EMDEs=emerging and developing countries (gelişmekte olan ekonomiler)

Küresel görünümde riskler devam ediyor
Küresel görünüm belirsizliklerle gölgeleniyor ve çeşitli risklere maruz kalıyor. Daha ölümcül ve
aşılara dirençli yeni varyantların ortaya çıkması ihtimali COVID-19 salgınının durumunu hala belirsiz
kılıyor. Yükselen borç seviyeleri, finansal sistemi riskten kaçınma, enflasyon veya parasal
sıkılaştırma beklentilerinden kaynaklanabilecek faiz oranlarındaki ani artışa karşı savunmasız hale
getiriyor. İflaslardaki ani bir artış bankacılık sistemine zarar verebilir, kredi akışını kısıtlayabilir ve
kredi krizlerini tetikleyebilir. Büyümedeki kalıcı eşitsizlikler toplumsal huzursuzluğu
şiddetlendirebilir.

Makroekonomik politikada denge kurmak zorlaşıyor
Politika yapıcıları bir yandan fiyat istikrarı ve mali sürdürülebilirliği korurken diğer yandan
toparlanmayı desteklemeye çalışıyor. Pandemi, bu dengeleme sürecinin zorluklarını daha da
artırıyor. Kısa vadede toparlanmayı beslemek için para ve maliye politikasından sürekli desteğe
ihtiyaç var. Pandemi azaldıkça, makroekonomik politikanın kademeli olarak normalleştirilmesi
gerekecek. Gelişmekte olan ekonomilerde politikalar, harcama verimliliğini artırma ve yurt içi gelir
seferberliğini destekleyen sosyal koruma önlemlerini de içermeli. Uluslararası borç tahliyesi ve
finansman desteği, likidite veya ödeme gücü sorunlarıyla karşı karşıya kalan birçok ülke için mali
alan sağlamada kritik öneme sahip. Bu sebeple borç yapılandırmalarının etkinliğini güçlendirecek
ve özel sektör katılımını artıracak önlemlere ihtiyaç duyulacak.

Yapısal politika öncelikleri: Yeşil, esnek ve kapsayıcı büyüme
Salgının küresel düzeyde kontrol altına alınması, özellikle düşük gelirli ülkeler için daha adil aşı
dağıtımını gerektirecek. COVAX gibi küresel girişimler, fazla aşı dozlarını yeniden dağıtabilir ve daha
adil erişim sağlayabilir. İyileşme daha köklü hale geldikçe, pandeminin yol açtığı uzun vadeli
yaraları kapatmak ve iyileşmeyi yeşil, esnek ve kapsayıcı bir kalkınma yoluna yönlendirmek için
kapsamlı bir dizi politika gerekecek. Bu amaçla yetkililer, hassas grupları koruyan, insan
sermayesini derinleştiren, dijital bağlantıya erişimi genişleten ve ticaret maliyetlerini düşüren ve iş
gücünün sektörler arasında geçişini kolaylaştıran politikalara öncelik vermelidir. Küresel sera gazı
emisyonları için lütfen Grafik F’ye bakınız.

Tablo 1. Reel GSYİH
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Tablo 2. Büyümeye bölgesel bakış
2021 yılında gelişmekte olan bölgelerde toparlanma, pandeminin zararlarını tersine çevirmede
yetersiz. 2022’ye kadar tüm bölgelerdeki üretim, devam eden pandemi koşulları, yüksek borç
yükleri ve üretim faktörlerinin zarar görmesiyle salgın öncesi tahminlerin altında kalacak. Turizme
bağlı ekonomilerde toparlanma seyahat kısıtlamaları sebebiyle daha da zayıf. Çin’in sürükleyici
gücü sayesinde en güçlü iyileşme Doğu Asya ve Pasifik’te yaşanıyor. Güney Asya’da Hindistan’ın
toparlanması, yaşanan en büyük salgın dalgasıyla engelleniyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Latin
Amerika ve Karayipler'de, 2021'deki büyüme hızının 2020'deki daralmanın büyüklüğünden daha
az olması beklenirken, Sahra Altı Afrika’daki %2,8 toparlanma, salgının neden olduğu aşırı
yoksulluk artışını tersine çeviremeyecek.
Bölge adı
Doğu Asya ve Pasifik
Avrupa ve Orta Asya
Latin Amerika ve Karayipler
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Güney Asya
Sahra Altı Afrika

2021 tahmini
%7,7
%3,9
%5,2
%2,4
%6,8
%2,8

2022 beklentisi
%5,3
%3,9
%2,9
%3,5
%6,8
%3,3
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