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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

 

R. NO  : 88 

R. TARİHİ  : 3.3.2020 

Gündem : Küresel Büyüme, Coronavirüs’ün maliyeti 

DÜNYA BÜYÜMESİ % 0.5 DÜŞER 

OECD “Koronavirüs: Dünya risk altında” başlığıyla yayımladığı raporda küresel büyüme 

tahinlerini yarım puan düşürdü. 2020 yılı yüzde 2.9 büyüme tahmin ederken virüs sonrası bu 

tahmini baz senaryoya göre yüzde 2.4’e indirdi. Yüzde 2.4 büyüme 2009 sonrası en düşük rakamı 

ifade ediyor. 

OECD ülkeler arasında büyüme azaltımını en çok Hindistan için yaptı. Hindistan’ın büyümesi 

yüzde 1.1 gerilerken Çin’in yüzde 0.8 aşağıya gelecek. Euro Bölgesi’nin büyümesi de 0.3 azalışla 

yüzde 0.8’e inecek. 

OECD’ye göre Türkiye de koronavirüsten etkilenecek ve büyümesi yüzde 0.3 aşağı gelerek yüzde 

2.7 olacak. 

KÖTÜMSER SENARYODA 1.5 PUAN GERİLER 

Kötümser senaryo ise virüsün Asya kıtası yanında Avrupa ve Amerika’da baskın bir şekilde 

yayılmasını içeriyor. Bu durumda büyüme 1.5 puan aşağıya gelecek. 

OECD raporunda “Eğer salgın daha uzun sürerek Asya, Avrupa ve ABD’de yayılırsa ekonomik 

etkisi daha şiddetli olacak. Bu durumda küresel büyüme Japonya  ve Euro Bölgesi ekonomileri 

dahil bazı ülkelerde resesyon olasılığı ile birlikte yüzde 1.5 seviyesine ulaşacak” 

değerlendirmesinde bulundu. 

SANAYİ 2 YILIN EN İYİSİ ŞUBATTA 

Türkiye’de ise dün açıklanan İSO şubat ayı İmalat Sanayi Satınalma Endeksi PMI 52.4’e 

yükselerek üst üste ikinci aydır eşik değer olan 50’nin üzerinde gerçekleşti. Bu düzey aynı 

zamanda Şubat 2018’den bu yana en hızlı iyileşmeyenin gerçekleşmekte olduğunun da öncü 

göstergesi. 

PMI ile TÜİK’in sanayi üretim endeksinin grafiğine göre arada bire bir paralellik var: 
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Ocak ve şubat ayı sanayi üretimi açıklandığında benzer artışları ve işgücü verileri açıklandığında 

sanayi istihdamında benzer bir iyileşmeyi görülebilir. 

SİPARİŞLER, ÜRETİM VE İSTİHDAM ARTTI 

Üretimde artış üst üste 4 ayı buldu. Sanayi sektöründe istihdam da Şubat 2018 sonrasının en 

güçlü artışını yaptı. 

Ancak, şirketlerin girdi fiyatları 8 ayın en yükseğine çıktı. ÜFE’de  yükseliş görebiliriz. 

Enflasyon yükselebilir ve dış ticaret açığı ve bağlı olarak cari açık büyür. 

ANADOLU SANAYİSİNİN YÜKSELİŞ ÖYKÜSÜNÜN DİNAMİKLERİ 

Anadolu Sanayisinin yükselişi, İSO-500 araştırması bize 1993’e kadar uzanan bir seri içinde 

sanayinin devler ligindeki değişimleri inceleme imkanı sunuyor. İSO-500’ün 26 yıllık verilerine 

Anadolu sanayisinin gelişimi penceresinden baktığımızda, Anadolu sanayisinin yükselişini net bir 

şekilde görüyoruz. 

İşte 26 yıllık verilerin seyrine yansıyan başlıca sonuçlar: 

● 1993 yılında sanayinin devler liginin neredeyse yarısını İstanbul merkezli kuruluşlar 

oluşturuyordu. İstanbul İSO-500 içinde 243 özel şirketle yer alıyordu. O tarihte İSO-500 içinde 

kamuya ait 66 sanayi kuruluşu yer aldığını da dikkate alırsak, özel sektörde İstanbul’un ağırlığı 

yarıyı da geçiyor. 

● İstanbul dışındaki tüm illerin İSO-500 içindeki temsilcilerinin sayısı 1993 yılında 191 ile sınırlıydı. 

● Bu 191 özel sektör sanayi kuruluşu, 35 ile yayılmış durumdaydı. Ancak 191 sanayi devinin 49’u 

İzmir, 25’i Ankara, 21’i Bursa, 13’ü Adana şirketiydi. 191 sanayi kuruluşunun 108’i 4 ilde 

toplanmıştı. Kalan 83 sanayi kuruluşu diğer 31 ile dağılmıştı. Yani Anadolu’nun öne çıkan 4 ile 

dışındaki illerin sanayinin devler ligindeki yeri çok cılızdı. 

● 35 Anadolu ilinin devler ligine giren temsilcilerinin ezici çoğunluğu gıda ve tekstil gibi tarıma 

dayalı veya çimento gibi toprağa dayalı düşük teknolojili sektörlerden geliyordu. 

● Sonraki yıllarda İSO-500’de özelleştirmelerle bir yandan kamunun ağırlığı azalırken, diğer 

yandan Anadolu sanayisinin yükselişi ile İstanbul’un ağırlığı azaldı. İSO-500’e giren Anadolu 

şirketlerinin sayısı, küçük dalgalanmalar göstermekle birlikte yükseliş eğilimini hep korudu. 

● 2018 yılına gelindiğinde İSO-500’de İstanbullu özel sanayi kuruluşlarının sayısı 166’ye düşerken, 

diğer illerin temsilcilerinin sayısı, yarıyı ciddi ölçüde aşarak 325’i buldu. 26 yıl öncesine göre 

devler ligindeki İstanbul şirketlerinin sayısı 77 düşerken, diğer illerin temsilcilerinin sayısı 134 

arttı. 

● Bu gelişmenin yıllar içindeki seyrine baktığımızda, ilginç bir diğer olguyla karşılaşıyoruz: 

Ekonominin kriz yıllarında İSO500’deki İstanbul şirketlerinin sayısı hatırı sayılır düşüşler 

gösterirken, Anadolu şirketi sayısı etkili artışlar göstermiş. Örneğin 1994 krizinin hemen 

sonrasında 1995’te İSO500’deki Anadolu şirketi sayısı 16 artarak 191’den 207’ye çıkıyor. 1998 kriz 

yılında Anadolu şirketi sayısı 17 artarken, İstanbul 14 temsilci kaybediyor. 2001 krizinin 
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devamında 2002’de İstanbul 9 temsilci kaybederken, Anadolu 11 temsilci kazanıyor. 2009 

krizinde İstanbul şirketi sayısı 17 düşerken, Anadolu 17 yükseliyor. 

● 26 yıllık süreçte İSO-500’deki Anadolu Kaplanı sayısı artarken, devler liginde İstanbul dışında 

temsil edilen il sayısı da 26’dan 48’e çıktı. 48 il içinde İzmir 37, Ankara ve Bursa 32’şer temsilciyle 

yine öne çıktı. 

●Ama eskisinden farklı olarak İSO-500’de ağırlıklı olarak temsil edilen iller arasına Anadolu’dan 

yeni aktörler katıldı. Kocaeli 34, Gaziantep 24, Kayseri 18, Manisa 14, Denizli ve Hatay 11’er 

şirketle devler ligine ağırlık koydular. Adana eskisine göre güç kaybetmesine rağmen 11 

temsilciyle bu grupta kaldı. 

● Öne çıkan bu grubu, İSO500’de 5-9 arası temsilci ile yer alan Sakarya, Mersin, Kahramanmaraş, 

Tekirdağ, Konya, Balıkesir ve Antalya izliyor. 

● Anadolu illerinin sanayi devleri içindeki ağırlığı artarken, teknoloji düzeyleri de bir gömlek 

yukarı taşındı. Tekstil, gıda ve çimento gibi taprak ve tarıma dayalı sektörlerin ağırlığı azalırken, 

motorlu taşıtlar, metal, makine, kimya, petrol ürünleri gibi sektörlerle hem teknoloji düzeyi 

yükseldi, hem de sektörel çeşitlilik arttı. 

● Örneğin İSO500’deki Anadolu şirketi sayısı içinde çimento ve ürünlerinden gelen temsilcilerin 

oranı yüzde 15.2’den yüzde 4.6’ya, tekstilcilerin oranı yüzde 20.4’ten yüzde 10.2’ye düşerken 

taşıt araçlarının payı yüzde 6.8’den yüzde 12.6’ya, metal sanayi temsilcilerinin oranı yüzde 6.3’ten 

yüzde 13.9’a çıktı. 

●Sektörel yapıdaki bu değişiklik, Anadolu illerinin ihracat şansını da artırmalarını sağladı. Devler 

ligine ağırlık koyan Kocaeli, Gaziantep, Kayseri, Manisa ve Denizli aynı zamanda ihracatlarını da 

kayda değer ölçüde artırabildiler. 
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CORONAVİRÜS’ÜN MALİYETİ 1 TRİLYON DOLARA ÇIKABİLİR 

Tüm dünyayı tehdit eden Coronavirüs(Kovid-19)  nedeniyle 5 milyon şirket risk altına girdi.  

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, dünya genelinde 

80 binden fazla kişiye bulaştı. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e 

çıkardı. 

"Dr. Felaket" olarak anılan dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Nouriel Roubini, bu yıl 

küresel ekonomi için jeopolitik riskler, ABD seçimleri, Çin ile süregelen ticaret gerilimi, iklim 

değişikliği ve siber savaş gibi birçok zorluk bulunduğunu, koronavirüsün ise tehlike yaratan çok 

sayıdaki riskten biri olduğunu söyledi. 

 

ÇİN BORSASI 860 MİLYAR YUAN ERİDİ 

Geçen yılsonunda 3.050 puanda bulunan Şanghay bileşik endeksinin, 28 Şubat itibarıyla bu 

rakamın 170 puan altında, 2.880 puanda olduğu görülüyor. Aynı dönemde Çin borsasının piyasa 

değeri ise 35,64 trilyon yuandan 34,78 trilyon yuana geriledi. 

 

ABD'den Avrupa'ya kadar tüm dünya borsalarında salgının yayılma hızının arttığı şubat ayında 

yüzde 8'e varan düşüşler görülürken, Stoxx Europe 600 endeksi ay içinde 433,90 seviyelerinden 

376,75 puana kadar gerileyerek yüzde 13,2'lik kayıp yaşadı. 

 

Brent petrolün varil fiyatı salgına dair endişelerle geçen ayki yüzde 15'lik düşüşüne devam 

ederken bu ay da yüzde 12'ye yakın geriledi ve 50 doların altını gördü.  

Standard &Poor's (S&P), varil başına 40 dolarlık petrol fiyatının Körfez ülkelerinin kredi notlarını 

çöp seviyesine düşürebileceği konusunda uyardı. 

 

ABD 10 yıllık tahvil faizleri yıla yüzde 1,92 seviyelerinden başladı, şubatta yüzde 1,155'e kadar 

indi. Altının onsu 1.517,86 dolar seviyelerinden yükselişe geçerek, şubatta 1.689,39 dolarla Ocak 

2013'ten bu yanaki en yüksek seviyeyi gördü. 

VİRÜS, SATIŞ GELİRLERİ 2 TRİLYON DOLARI BULAN 17 BİN ŞİRKETİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR 

Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) koronavirüs nedeniyle küresel hava yolu endüstrisinin 

30 milyar dolara yakın kayıp yaşayabileceği uyarısı yaptı.  

Küresel Veri Analitiği ve Danışmanlık Şirketi Dun & Bradstreet, 355 milyon şirketten oluşan veri 

tabanı kullanılarak hazırladığı rapora göre, koronavirüsün etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği 

bölgede 17 bin şirketin merkezi bulunuyor. Hong Kong, ABD, İspanya, Almanya ve İngiltere 

menşeli bu şirketlerin toplam küresel satış gelirleri ise 2 trilyon dolar civarında. 

 

Virüsün ortaya çıktığı bölge olan Hubei, küresel devlerin tedarik üssü olarak da öne çıkarken, 

raporda dünya üzerinde 51 bin şirketin bu bölgede bir ya da daha fazla birinci derecede 

tedarikçisi bulunduğu belirtiliyor. Toplamda ise en az 5 milyon şirketin bir ya da ikinci derecede 

tedarikçisinin olduğu vurgulanıyor. 

Raporda öne çıkan bir diğer nokta ise birinci derecede tedarikçisi bu bölgede olan şirketlerin 

yüzde 92 gibi büyük kısmını Amerikan şirketleri oluşturuyor. 

 

http://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/dolar/
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KÜRESEL EKONOMİDE 1,1 TRİLYON DOLAR KAYBA YOL AÇABİLİR 

Geçen hafta Reuters tarafından 400 ekonomistle yapılan araştırmanın sonuçları da Çin'de 

büyümenin ilk çeyrekte ortalama yüzde 4,5 düzeyinde gerçekleşeceği beklentisini ortaya koydu. 

TOPLU ETKİNLİKLERDEKİ İPTALLER TURİZM SEKTÖRÜNE DARBE VURUYOR 

Almanya'nın Köln kentinde 1 Mart'ta açılması planlanan Uluslararası Hırdavat Fuarı 

(Eisenwarenmesse) ve 4-8 Mart'ta yapılacak olan dünyanın önemli turizm fuarlarından biri olan 

"Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı iptal edildi. 

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin 

geçici olarak askıya alındığını duyurdu. 

Son olarak, 5-15 Mart'ta yapılması planlanan 90. Cenevre Otomobil Fuarı da iptal edildi. 

MERKEZ BANKALARINDAN DESTEK BEKLENTİLERİ ARTIYOR 

ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) gibi 

önce gelen merkez bankalarının yanı sıra Türkiye, Endonezya, Rusya ve Tayland gibi ülkeler de 

salgını yakından takip ettiklerini ve gerektiğinde tüm araçlarla adım atmaya hazır olunduğu 

mesajını verdi. 

Fed'in, koronavirüs salgınından sonra 0,25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor. 

Piyasalar, koronavirüsün yayılarak Avro Bölgesi ekonomisini ağır şekilde etkileyeceğine dair artan 

endişelerle ECB'nin faizleri daha yakın bir sürede düşürmesini bekleyerek bunu fiyatlaması da 

dikkati çekti. 

 

Daha fazla ülke salgından doğrudan etkilenir ve salgın bu ülkelerde ne kadar uzun süre 

aksaklıklara yol açarsa, bu ülkelerle ekonomik bağları bulunan ekonomiler de o kadar dolaylı 

olarak etkilenecektir. Örneğin, Almanya'nın imalat sanayisi, ara girdilerinin 3'te 1'inden fazlasını 

yurt dışından ithal etmektedir. Çin, ithal ara malların yüzde 10'unu, İtalya ise yüzde 6'sını 

oluşturmaktadır. Sanayi üretimi Çin ve İtalya'da durgun kalırsa Almanya'nın sanayi üretimi de 

etkilenecektir. Elbette, salgının doğrudan Almanya'yı etkilemesi riski de var ve bu yüzden Alman 

hükümeti önlemler alıyor. 

 

KORONAVİRÜSE DAİR SENARYOLAR 

Deutsche Bank Başekonomisti David Folkerts-Landau, koronavirüs salgını için üç senaryo çiziyor. 

Birinci senaryoya göre, yüzde 50 ihtimalle, dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 3 

milyon seviyesine ulaşabilecek ve 30 bin kişi hayatını kaybedebilecek. Çin’de daha fazla insanın 

işe başlamasıyla salgında ikinci dalga olacak ve önemli derecede ekonomik etkisi görülecek. Bu 

durumda “küresel ekonomide bir durgunluk” ve hisse fiyatlarında yüzde 20’ye kadar düşüş 

görülebilecek. 

Fed’den bu yılsonuna kadar 0,50 ile 0,75 puanlık bir faiz indirimi öngören Landau, Avrupa Merkez 

Bankası’nın (ECB) da faiz oranlarını yüzde eksi 0,70'ye çekmesini ve tahvil alımlarını da 

artırmasının bekliyor. 

İkinci senaryoya göre, yüzde 25 olasılıkla en iyi durum olarak salgın mevcut seviyesinde kalacak.  

Üçüncü senaryoda ise koronavirüsün yayılması genişleyecek, bu da küresel ekonominin yüzde 4 

kadar daralmasına yol açabilecek 

 

http://bigpara.hurriyet.com.tr/borsa/hisse-fiyatlari/

