
06.01.2021 tarihinde Dünya Bankası Küresel Ekonomik Görünüm raporunu yayımlamış olup; 

  

 Küresel GSYH büyüme oranı 2020 yılı için -%4,3 (0,9 puan yukarı yönlü revize) 2021 yılı 

için %4 (0,2 puan aşağı yönlü revize) 

  Küresel mal ve hizmet ticaret hacminin 2020 yılı için -%9,5 (3,9 puan yukarı yönlü 

revize), 2021 yılı için %5 (0,3 puan aşağı yönlü revize) 

  Türkiye GSYH büyüme oranı 2020 yılı için %0,5 (4,3 puan yukarı yönlü revize) 2021 yılı 

için %4,5 (0,5 puan aşağı yönlü revize) 

  

olarak belirlenmiştir. Diğer ülke ve bölgelere ilişkin tahminler Tablo 1’de arz edilmektedir. 

  

  

Küresel ticarete ilişkin olarak; 

  

 Mevcut göstergelerin 2020 yılındaki küresel ticaretteki düşüşün, 2008 krizine kıyasla daha 

fazla olacağına işaret ettiği, 

 Küresel mal ve hizmet ticaretindeki düşüşün daha çok hizmet sektöründe yoğunlaştığı, 

turizm sektöründeki gerilemenin bu düşüşte öne çıktığı, 

 Seyahat kısıtlamalarının devam etmesinin, küresel yatırım ve ticaret üzerinde olumsuz 

etkilerinin devam ettiği, 

 Hizmetler sektöründeki toparlanmanın, imalat sektöründeki toparlanmadan daha düşük 

olacağı, 

 Brexit ve ABD-Çin gibi büyük ekonomiler arasındaki ticaret gerilimleri nedeniyle ticaret 

politikası belirsizliklerinin ortalama değerinden yüksek seyrettiği 

  

ifade edilmiştir. 

  

  

Raporda küresel ekonomiye ilişkin olarak; 

  

 Küresel büyümenin 2021 yılında %4 olarak pandemi öncesi %5 olan trendin altında 

kalacağı, 

 Gelişmekte olan ülke büyümelerinin de %4,6’yla pandemi öncesi trendin altında kalacağı,  

 Çin hariç gelişmekte olan ülke büyümelerinin %3,5 olarak tahmin edildiği, 

 Pandemi sebebiyle artan borç yükünün finansal sistem üzerinde baskı oluşturabileceği, 

bununla baş edebilmek için küresel işbirliği gerektiği, 

 Pandemiyi minimuma indirmek, ihtiyacı olan kesimleri desteklemek ve aşının etkili bir 

biçimde dağılımını sağlamak hükümetlerin en önemli 3 önceliği olduğu, 

 2022 yılı için küresel büyümenin %3,8 olarak, gelişmekte olan piyasalarda ise Çin’in büyük 

katkısıyla %6 olarak tahmin edildiği, 

  

belirtilmiştir.  

 

  

  



Raporda Türkiye’ye ilişkin olarak; 
  

 Kredi genişlemesi sayesinde ekonominin küçülmeyip %0,5 büyümesinin beklendiği, 

 İç talep canlanmasıyla birlikte 2021 yılında %4,5 büyüme beklendiği, 

 Faiz artışlarına rağmen liranın değer kayıplarının ilave destekleyici politikaları kısıtladığı, 

 Covid vakalarındaki artış, turizm gelirlerinin düşmesi ve karar alıcıların sıkı para politikası 

uygulamaya karar vermesi gibi etkilerle önümüzdeki dönem görünümünü negatif etkilediği 

  

ifade edilmiştir. 

  

Ekonomilerde 4 farklı senaryo çalışılmış olup, aşılanmanın iyi bir şekilde devam edip, pandeminin 

kontrol altına alındığı temel senaryo, pandemi kontrolünün zorlaştığı ve vaka sayılarının 

yükseldiği kötü senaryo, pandeminin kontrolden çıktığı ve finansal iflasların yaşanacağı çok kötü 

senaryo ve pandeminin çok iyi bir şekilde yönetilip kontrol altına alınacağı iyi senaryolar 

üzerinde durulmuştur. Buna göre; 

 

 Temel senaryoda, küresel GSYH’nın 2021 ve 2022 yılları için %4,0 ve %3,8’lik, küresel 

ticaret hacminin de %5,1 büyüyeceği, 

 Kötü senaryoda, küresel GSYH’nın 2021 ve 2022 yılları için %1,6 ve %2,5’lik, küresel 

ticaret hacminin de küresel büyümenin biraz daha üzerinde olacağı, 

 Çok kötü senaryoda, küresel GSYH’nın 2021 yılında büyümeyeceği, 2022’de ise %2 

büyüyeceği, 

 İyi senaryoda, küresel GSYH’nın 2021 ve 2022 yılları için % 5 ve %3,8’lik büyümeler, 

küresel ticaret hacminin de 2021 ve 2022 yılları için %7’nin üzerinde büyüme kaydedeceği 

  

belirtilmiştir. 

  

Önümüzdeki döneme ilişkin aşağı yönlü riskler olarak; 

 

 Virüs yayılımızın hız kazanıp, vaka sayılarının kontrol dışına çıkması, 

 Ekonomik zayıflık sonucu iflasların yaşanması ve işsizliğin kalıcı hale gelmesi, 

 Tüketici alışkanlıklarının değişerek daha dikkatli yatırım ve tüketim eğilimlerine dönüşmesi, 

 Düşük faiz oranlarının verimsiz işletmelere fayda sağlayıp üretkenliği zayıflatması, 

 Birikmiş borçların finansal sistem ve bütçe açıkları üzerindeki baskısı, 

 Küresel işbirliğinin zayıflaması, 

 Eğitim-öğretimin olumsuz etkilenmesi ve beşeri sermayenin zayıflaması, 

 İnsanlardaki sağlık sorunlarının kronikleşmesi, 

 Sağlık sebepleri nedenleriyle arz zincirindeki pahalılık 

  

raporda ifade edilmiştir. 

 
  
 
 
 

 



Tablo 1: Ülke ve Bölgelere Göre Dünya Bankası GSYH Büyüme Oranı Tahminleri (%) 

Dünya Bankası Ekonomik Görünüm 
Raporu: Ocak 2021 

Gerçekleşme Tahminler 
Haziran 2020 

Raporuna Göre 
Değişim (% Puan) 

Reel GSYH % Değişim 2019 2020 2021 2020 2021 

Dünya 2,3 -4,3 4,0 0,9 -0,2 

Gelişmiş Ekonomiler 1,6 -5,4 3,3 1,6 -0,6 

     ABD 2,2 -3,6 3,5 2,5 -0,5 

     Avro Bölgesi 1,3 -7,4 3,6 1,7 -0,9 

     Japonya 0,3 -5,3 2,5 0,8 0,0 

Yükselen Piyasalar ve 
3,6 -2,6 5,0 -0,1 0,4 

Gelişmekte Olan Ülkeler 

     Emtia İhraç Eden Ülkeler 1,6 -4,8 3 0,1 0 

     Diğer Ülkeler 4,8 -1,3 6,1 -0,2 0,6 

     Çin Hariç Diğer Ülkeler 3,2 -5,3 3,9 -1,7 0,1 

Doğu Asya ve Pasifik 5,8 0,9 7,4 0,4 0,8 

     Çin 6,1 2,0 7,9 1,0 1,0 

     Endonezya 5 -2,2 4,4 -2,2 -0,4 

     Tayland 2,4 -6,5 4 -1,5 -0,1 

Avrupa ve Orta Asya 2,3 -2,9 3,3 1,8 -0,3 

      Rusya 1,3 -4,0 2,6 2 -0,1 

      Türkiye 0,9 0,5 4,5 4,3 -0,5 

      Polonya 4,5 -3,4 3,5 0,8 0,7 

Latin Amerika ve Karayipler 1 -6,9 3,7 0,3 0,9 

     Brezilya 1,4 -4,5 3,0 3,5 0,8 

     Meksika -0,1 -9,0 3,7 -1,5 0,7 

     Arjantin -2,1 -10,6 4,9 -3,3 2,8 

Güney Asya 4,4 -6,7 3,3 -4,0 0,5 

     Hindistan 4,2 -9,6 5,4 -6,4 2,3 

            

Dünya Ticaret Hacmi % Değişim 1,1 -9,5 5,0 3,9 -0,3 

Emtia Fiyatları % Değişim   

Petrol Fiyatları -10,2 -33,7 8,1 14,2 -10,7 

Enerji Dışı Emtia Fiyat Endeksi -4,2 2,2 2,4 8,1 -0,6 

Kaynak: Dünya Bankası 

 

 


