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▪ Büyük Karantina: Küresel Krizden En Az İki Kat 

Daha Kötü Bir Ekonomi

▪ Küresel Ticaret: 3,5 Trilyon Dolarlık Kayıp ve 

Korumacılığın Yükselişi

▪ İflaslar: Görülmemiş Desteğe Rağmen, İflaslar 

2020 yılında %20 Artacak

▪ COVID-19: İşlerin Olağan Haline Dönmesi İçin Ne 

Gerekiyor?

▪ Ne Yanlış Gidebilir?: Yedi Ölümcül Günah

▪ Orta Vade: Kriz Sonrası Yeni «Normal»
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Soru&Cevap:

▪ Dış Ticarete Nasıl Devam Edebiliriz?

▪ Adil Ticaret Mümkün Mü?
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KÜRESEL BİR SALGINA YEREL ÖNLEMLER 1/3

26.04.2020 itibarı ile

➢ Koronavirüs (2019-nCov) ilk 

defa Çin’de 2019 Aralık 

ayında görüldü.

➢ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

11 Şubat'ta koronavirüs 

kaynaklı hastalığa Covid-19

adını verdi.

➢ DSÖ 11 Mart’ta pandemi ilan 

etti.

➢ Çin’den gelen veriler ve bilgi 

akışı doğru muydu?

➢ DSÖ 2.5-3 aylık süreçte 

küresel sağlık liderliği 

anlamında nasıl bir sınav 

verdi?
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KÜRESEL BİR SALGINA YEREL ÖNLEMLER 2/3

➢ Çin’in yeni yıl kutlamalarında milyonlarca Çinli yurtiçi ve yurtdışı seyahate gitti.

➢ İtalyan yetkililer salgınla ilgili sinyallere rağmen karantina önlemlerinde geç kaldılar.

➢ İspanya ve Fransa benzer şekilde salgınla ilgili önlemlerde geç kaldı.

➢ İngiltere sürü bağışıklığı modelini benimseyip sonuçlarını 2 haftada görerek uygulamadan vazgeçti. Boris Johnson 

bilim adamlarının uyarılarını dinlemeyip hem halk arasına karıştı hem de sosyal mesafe uygulamasını dikkate almadı. 

Kendisi yoğun bakımlık oldu.

➢ ABD’de Başkan Trump hastalığı önce «gripten daha önemli değil» diye küçümsedi. Vaka ve ölüm sayıları arttıkça 

sorumlu olarak Çin ve DSÖ’yü gösterdi.

Kaynaklar: https://www.worldometers.info/coronavirus/ ve https://coronavirus.jhu.edu/map.html

26.04.2020 itibarı ile 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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KÜRESEL BİR SALGINA YEREL ÖNLEMLER 3/3

Alınması Gereken Dersler

➢ Koronavirüs gibi bulaşıcılığı yüksek bir virüs, ülkeler arası hareketlilik yüksek iken çok hızlı yayılım 

gösterdi. Küresel ekonomi de bir dolaşım sistemi gibi birbirine bağlı tedarik zincirleri ve pazarlarla 

karşılıklı etkileşim içerisinde iken bir pandemiye karşı yerel değil küresel önlemler alınmalıydı.

➢ Siyasiler ve DSÖ bu noktada iş birliği ve liderlik konusunda sınıfta kaldılar.

➢ Hükümetler, FED ve diğer büyük merkez bankaları ile sadece finansal ve parasal önlemlere 

odaklandılar. Ancak salgına karşı iş birliği içerisinde ve koordine önlemler alınmadı. 

➢ AB ülkeleri İtalya ve sonra İspanya’ya yardımda geç kaldılar ve daha sonra özür dilediler. AB zaten 

askeri bir birlik değildi, sağlıkta da birlik olamadılar. Siyasi birlik de zaten çatırdıyordu (Bk. Brexit).

➢ Sosyal Sağlık sistemlerinin ve devletlerin halk sağlığındaki rolünün önemi anlaşıldı. Aynı şekilde 

ilaç/sağlık ve gıda sektörleri ön plana çıktı.
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COVID-19: BENZERSİZ BİR ŞOK (1/2)

Hizmetler PMI

Kaynaklar: Markit, Allianz Research

7

Elektrik tüketiminin Covid19 

krizi öncesi dönemle 

karşılaştırılması

Kaynaklar: Macrobond, Entso-e, Allianz Research
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Kaynaklar: TomTom, Euler Hermes, Allianz Research

8

Mevcut Trafik Sıkışıklığının 2019 

ortalamaları ile karşılaştırılması

COVID-19: BENZERSİZ BİR ŞOK (2/2)

Aylık yeni araç tescili (yıllık değişim, 

adet)

Restoran Dolulukları 

(y/y)

Kaynaklar: OpenTable, Euler Hermes, Allianz Research
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SEKTÖRLER: HANGİSİ DARBEYİ YÜZÜNE ALDI? 1/2

9

Avrupa’daki Havayolu şirketlerinin  

bilet satış teklif düşüş oranı (*)
Avrupa’daki Havayolu şirketlerinin 

2019 yolcu sayıları

- IAG Grubu (British Airways, Iberia ve diğer iştirakler) 2020 1.Çeyrekte 535 milyon Avro zarar etti, 12 bin British Airways çalışanını 

(toplam 45 bin çalışan) işten çıkaracağını duyurdu.

- Ford Motor Co. yine aynı dönemde 2 milyar ABD Doları zarar (geçen sene aynı dönem 1.1 milyar ABD Doları kar) edeceğini duyurdu. 

2020 ilk yarıyıl sonunda beklenen zarar 5 milyar ABD Doları.

Euler Hermes sektör verileri

Grafikler: ZDFheute, Kaynak: Eurocontrol

(*) 29 Mart itibarı ile yeni bilet satış tekliflerinin geçen senenin aynı dönemine göre 

düşüş oranı
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SEKTÖRLER: HANGİSİ DARBEYİ YÜZÜNE ALDI? 2/2

10

Ulaştırma: Küresel karantinanın dünya nüfusunun üçte birini evlerine hapsetmesi ulaştırma hizmeti veren şirketlere ciddi zarar veriyor. Özellikle,

havayolu şirketleri bu durumdan olumsuz etkileniyor ve bu yüzden devlet desteği almaları tartışılıyor (Örn: Lufthansa’ya Almanya’da 9-10 milyar

Avroluk devlet kurtarma paketi).

Otomotiv: Başlıca üç pazara olan güçlü bağımlılık mevcut yapısal zorlukları daha da arttırıyor. Özellikle Tüketim ve Üretim Pazarı olarak Çin

toplam pazarın %30’unu temsil ediyor. Salgının başlamasıyla altı hafta içinde otomotiv üreticileri %15’den ve otomotiv tedarikçileri de %20’den

fazla hisse değeri kaybı yaşadı.

Elektronik: Şok en çok Asya Pasifik ülkelerini etkiliyor, düşük katma değere sahip oyuncular tüm bölgelerde en çok risk altında olan grup. Ara

malı üreten diğer birçok sektöre benzer şekilde, elektronik sektörü de ekonomik durgunluk dönemlerine güçlü tepki verir. Salgının

yoğunlaşmasıyla birlikte, Avrupalı ve Amerikalı üreticiler yerel sanayi üretimindeki düşüşlerden sert bir şekilde etkilenirken, Çin’deki karantina

önlemlerinin arz şokuyla vurduğu Asyalı üreticiler, karantina önlemlerinin küresel olarak daha da yayılmasıyla azalacak talepten mağdur olacak.

Gıda Dışı Perakende: Karantina önlemleri,satışları ciddi şekilde vuracak ve halihazırda zaten savunmasız olan şirketlerin kar marjlarını

düşürecek. Sektörün ana segmentlerinin (elektronik, ev aletleri, tekstil) 2-3 ay yetecek stok seviyelerine sahip olması sistemik kıtlıkların önüne

geçiyor. Lüks ürün şirketleri Covid-19 salgınının etkisini en dramatik hisseden grup çünkü Çinli tüketiciler bu grup için küresel talebin yaklaşık

üçte birini oluşturuyor.

Metal: Covid-19 salgınından önce sektör zaten bazı nihai pazarlardaki yavaşlama ve zayıf emtia fiyatlarıyla boğuşuyordu. Sektör hem son

kullanıcı müşteriler hem de (otomotiv, makine ve inşaat gibi) ara malı müşterileri kanallarıyla nihai pazarlardaki zayıflıklara açık bir sektör.

Enerji: Petrol fiyatları,büyük miktarda rezervin üretilmesinin ekonomik olmadığı seviyelerde. Salgından önce zaten petrol ve gaz sektörü, emtia

fiyatları ve düzensiz talep yüzünden baskı altındaydı. 2019 yılında şirketler yıllık kazançlarında %5 ila %49 arasında düşüş kaydetmişti. Elektrik,

kamu hizmetleri ve elektrik şebekeleri bu durumdan pek etkilenmeyecektir. Sektör hacminde biraz kayıp yaşanması dışında bu sektörler genel

olarak pozisyonlarını koruyacaktır. Yenilenebilir enerji şirketleri ise tedarik zincirlerindeki aksaklıklar nedeniyle durumdan olumsuz etkilenmekte.
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İLK AKSİYON: PARA POLİTİKASI HAMLELERİ

11

Merkez Bankaları Bilanço Büyüklükleri (GSYH’nin %’si olarak) Mali Politikalar: Teşvikler ve Devlet Garantileri (% GSYH)

* Çin için veriler devlet garantileri yerine toplam beklenen ve halihazırda enjekte 

edilen likiditeyi ifade etmektedir (ülke ekonomisinin yapısı nedeni ile).

Kaynaklar: Resmi Kaynaklar, Euler Hermes, Allianz Research 
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Kaynaklar: Dünya Bankası, Euler Hermes, Allianz Research
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LİKİDİTE ŞOKU: ŞİRKETLERİN İHTİYAÇLARINA 

ODAKLANMAK

Kaynaklar: IHS, Allianz Research

Petrol ve Otomotiv Sektörleri Covid-19 pandemisinden en kötü etkilenen

sektörler oldular. Hem hisse senedi piyasaları hem de kreditörler

açısından bu 2 sektör en riskli kategoride değerlendiriliyor. Ancak hisse

senedi piyasasının halen en kötüyü fiyatlamadığına dikkat edilmeli.
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Alınan karantina/kapatma önlemleri neticesinde arz ve talep

şoklarının küresel ekonomiyi 2020’nin ilk yarısında resesyona

sokacağını öngörmekteyiz. 2008-2009 krizinde çeyreksel bazda

görülenden en az 4 kat daha sert bir iniş beklemekteyiz. Daha

sonrasında desteklerle birlikte U şeklinde bir toparlanma bekliyoruz.

BÜYÜK KARANTİNA: 2009 KÜRESEL KRİZDEN EN 

AZ 2 KAT DAHA KÖTÜSÜ
Küresel GSYH Büyümesi, çeyrekten çeyreğe 

(yıllıklandırılmış)

Küresel GSYH Büyümesi, yıllık %

Sources: Euler Hermes, Allianz Research
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KÜRESEL TİCARET: 3,5 TRİLYON DOLARLIK KAYIP VE 

KORUMACILIĞIN YÜKSELİŞİ

14

Mal ve hizmet ticaretinde iki çeyrek boyunca sürecek

(1.Ç.ve 2.Ç.) bir resesyon bekliyoruz. Bunun sonucunda

ticaret hacminde 2020 yılında %15’lik bir daralma

görülecektir. 2020 yılında ticari kayıplar 3,5 trilyon dolara

ulaşabilir.

Küresel ticaretin hacim ve değer olarak büyümesi (%, yıllık)

Korumacılığın artışına (maskeler üzerindeki ihracat kısıtlamaları

maske fiyatlarını %20 artırabilir), endüstriyel özerklik arzusuna

(Avrupa, Fransa, ABD; sağlık ve kritik tedarik zincirleri için) ve gizli

sübvansiyonlara (Japonya’nın Çin’den üretimi kaydırmak için 2,2

milyar dolarlık teşvik planı) işaret eden çok sayıda kanıt var. Kısa

vadede, ihracat yasakları özellikle gelişmekte olan ülkelerde virüse

karşı mücadeleyi tehlikeye atıyor.

Daha kısa tedarik zincirleri gelecek 
yıl odakta olmaya namzet

Dış Yatırım mevzuatları daha da 
zorlaştırılabilir

Millileştirme değerlendirilen sektörler 
(havayolu taşımacılığı, bankalar)

Korumacılık, Covid-19 sonrası hayatın önemli bir parçası 

olacak.
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İFLASLAR: GÖRÜLMEMİŞ DESTEĞE RAĞMEN, 

İFLASLAR 2020 YILINDA %20 ARTACAK
Küresel ve Bölgesel İflas Endeksleri (yıllık değişimler, %)

15

➢ Araştırmalarımıza göre Avro Bölgesinde

(Eurozone) yer alan en büyük 6 ülkedeki

13.000’den fazla KOBİ (toplam şirketlerin %7’si)

sürekli devam eden düşük karlılık ve ciro artışı

kaynaklı olarak batma riski taşıyor. Bu Avro

Bölgesi’nin GSYH’sinin %4’ine tekabül eden

500 milyar Avro büyüklüğünde ciro kaybı riski

demek.

➢ Ekonomik döngülere olan tarihsel duyarlılığa ve

hükümetlerin; şirketleri desteklemek (vergi

ertelemeleri, devlet kredileri ve garantileri) ve

büyük çaplı iflaslarla bunların domino etkilerini

önlemek için yaptığı müdahalelere bakarak

2020 yılında küresel iflasların en az %20

artacağını söyleyebiliriz. Bu oran; ABD’deki

%25’lik, Çin’deki %15’lik ve Avrupa’daki

%19’luk iflas artışlarının bir sonucu olacak ve

iflaslardaki artışın üst üste dördüncü yıla

girmesi anlamına gelecek. Türkiye beklentimiz

%12’lik bir artış.
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COVID-19: İŞLERİN OLAĞAN HALİNE DÖNMESİ İÇİN

NE GEREKİYOR?

16
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NE YANLIŞ GİDEBİLİR?: YEDİ ÖLÜMCÜL GÜNAH

Virüsün ikinci (ve daha ciddi) bir
salgın dalgasına yol açması – ki
bu dünya ekonomisini 2021 yılı

sonuna kadar kriz önceki
seviyelerinin altında tutmaya

devam eder.

Uzun süreli belirsizlik ve düşük
güven seviyelerinin yatırımları

geciktirmesi ve ihtiyati
tasarrufları arttırması.

Yüksek riskli kredilerdeki

ciddi artış ve nakit sıkıntısı
yaşayan şirketlerin ödeme

güçlükleri nedeniyle bir
bankacılık ya da emlak krizinin

ortaya çıkması

Politika hataları – merkez
bankalarından yetersiz destek ve

Euro Bölgesi’nde mali yük
paylaşımının yetersiz kalmasıyla
kötüye gidişin tekrarlaması ve

ulusal borç krizlerinin
tetiklenmesi.

Özellikle gelişmekte olan
ülkelerde, artan eşitsizliklerin
dikkate alınmaması nedeniyle
artan sosyal hoşnutsuzluk ve

siyasi gerginlikler.

Dünya genelinde korumacı

önlemleri tetikleyen ve
şirketlerin yapısal olarak daha
düşük marjlarla çalışmalarına

neden olan daha kısa tedarik
zincirleri.

Aşırı ahlaki tehlikenin (moral 
hazard) (Merkez Bankalarının

emisyonda aşırıya gitmesi
durumunda); daha yüksek

enflasyon, borçların yeniden
yapılandırılması ve artan

vergilere yönelik kolektif bir risk 
oluşturması.
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ORTA VADE: KRİZ SONRASI YENİ «NORMAL»

5-May-20

File name | department | author 
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Güçlü Devletin Dirilişi

Kimlik Siyaseti 2.0

Anti-Küreselleşme/Çinleşme

Riskten Kaçınma/Farkındalık 

Sosyal Riskler

Verimlilik/Dijitalleşme Artışı

Devletin piyasadaki rolü güçlendi: 

• Daha müdahaleci hükümetler 

beklenebilir

• Devlet tarafından sağlanacak 

temel ihtiyaç ve malzemelere talep 

artabilir (sağlık, gıda, altyapı vb)

Ülkeler arası yakın ilişkiler 

sorgulanmaya başlayacak:

• Ülkeler «stratejik» mallardaki (ilaç, 

sağlık malzemeleri, teknoloji) dışa 

bağımlılığı azaltması

• Firmaların tedarik zincirlerini 

kısaltması

Eşitsizlik üçlemesi (gelir, servet ve 

fırsatlar) sağlık, barınma ve teknolojik 

farklılıklar nedeni ile daha da 

kötüleşecek:

• Sosyal patlamalar olabilir

• (Gelir/Servet) Koruma ve Güvenlik 

talebi artışı görülebilir

Otoriter mi demokratik devlet mi?: 

Pandemi ile hangisi daha iyi 

savaşabilir?

• Kuvvetler ayrılığı sorgulanabilir, 

ekonomik problemler siyasi 

gündemin odağına oturabilir

• Rekabetin artışı ABD/Çin/Avrupa

Çalışma biçimimiz değişti:

• Daha esnek takım yapıları ve 

uzaktan çalışma ile verimlilikte %5 

artış beklentisi (bazı araştırma 

sonuçlarına göre)

• Daha az toplantı, iş 

seyahati/görüşmesi

Trust Finansal piyasa istikrarı ve 

işleyişine güven azalımı:

• Yatırımcıların daha muhafazakar 

strateji ve pozisyonlara yönelmesi 

görülebilir

• Riske karşı koruyucu önlemlere/ 

sigortalara talep artışı görülebilir



SORU-CEVAP


