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GİRİŞ

K

üreselleşme son 40 yılın üzerine en çok tartışılan ve pek çok alanı etkileyen
bir kavram. Özellikle sosyal bilimlerde küreselleşmenin etkisi dikkate
alınmadan analiz yapmak mümkün değil.

Kapitalizmin gelişimi içerisinde neoliberal makroekonomik politikaların egemenliği
önemli bir dönüm noktasıdır. 2019 yılının son çeyreğinde Wuhan kentinde görülen
COVID-19 virüsünün yeni bir dönüm noktası olduğu ve etkilerinin ço uzun
süreceği de bir gerçek olarak karşımızda duruyor.
COVID-19, bir tür kapitalizmin ayrıştıran ve kutuplaştıran dünyasının en somut
örneğini temsil ediyor denebilir ve son kırk yıldır görünen küreselleşmenin tersine
dönüşünü de tetikleyebilir. Peki hangi koşullarda ortaya çıktı COVID-19?
Ekonomik milliyetçiliğin, kutuplaşmanın, korumacılığın ve demokrasiden
uzaklaşan otoriter yönetimlerin etkilerini küreselleşme üzerinde etkilerini
hissettirdiği 2008 krizi sonrası koşullarda belirdi. Kapitalizmin sıklaşan ve süregiden
ekonomik krizleri içerisinde en üst köşeye yerleşmeye aday vee n büyüğü olamasa
dahi en yıkıcı gibi görünüyor.
Küresel anlamda COVID-19 nedeni ile yaşanan ekonomik daralma, muhtemeldir
ki hükümetlerin pandeminin etkilerini azaltmak için ve iç talebi canlandırmak /
desteklemek için uygulayacakları korumacı makroekonomik politikalar veya ardıl
etkileri nedeniyle artacaktır. Çünkü pek çok ülke, ulusal sınırlarını kapatarak (ya da
sınırlı giriş ve çıkışa izin vererek) ve hatta ülke içerisinde yerellerin de hareketini
sınırlayarak virüsün bulaşma hızını azaltmaya ve yayılımını durdurmak için
olağanüstü tedbirlere başvuruyorlar Bir başka deyişle; bireylerin, malların, paranın
ve bilginin (internetin bunu engelleyici bir etkisi olsa da) dolaşımına ilişkin daha
önce karşılaşılmamış bir durum ile karşı karşıya kaldı dünya ekonomisi. COVID19’un bulaşı oranı azaldıkça, aşıların etkinliği arttıkça durdurulan veya sınırlanan
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COVID-19, bir tür kapitalizmin ayrıştıran ve kutuplaştıran
dünyasının en somut örneğini temsil ediyor denebilir ve son kırk
yıldır görünen küreselleşmenin tersine dönüşünü de tetikleyebilir.
Peki hangi koşullarda ortaya çıktı COVID-19? Ekonomik
milliyetçiliğin, kutuplaşmanın, korumacılığın ve demokrasiden
uzaklaşan
otoriter
yönetimlerin
küreselleşme
üzerinde
etkilerini hissettirdiği 2008 krizi sonrası koşullarda belirdi.
Kapitalizmin sıklaşan ve süregiden ekonomik krizleri içerisinde
en üst köşeye yerleşmeye aday ve en büyüğü olamasa dahi en
yıkıcısı gibi görünüyor. Bu çalışma COVID-19 pandemisinin
küreselleşme bağlamında ekonomik etkilerini genel olarak ele
alan, öne çıkan piyasalar ve sektörler için makroekonomik
gelişmeleri değerlendiren bir derlemedir.
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