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RAPORUNU YAYIMLADI
Küresel toparlanma yavaşlıyor
2021 yılında %5,5’e yükselen küresel büyümenin, devam eden COVID-19 salgınları, azalan politika
desteği ve arz kesintileri sebebiyle 2022’de %4,1’e gerileyeceği tahmin ediliyor. Gelişmekte olan
ekonomilerin, gelişmiş ekonomilere kıyasla belirgin şekilde daha zayıf ve daha kırılgan
toparlanmalar yaşaması bekleniyor (Grafik A). Küresel toparlanma, pandeminin yeniden
canlanması ve arz darboğazlarıyla 2021 yılının ikinci yarısında ivme kaybetti; bu durum aynı
zamanda küresel tüketici fiyat enflasyonunda kayda değer bir artışa sebep oldu. Gelişmiş ve
gelişmekte olan ekonomiler nüfuslarının çoğunu aşılamış olsa da, 2023 sonuna kadar az gelişmiş
ülkelerin popülasyonunun sadece üçte biri bir doz aşıya ulaşabilecek (Grafik B).
A. Büyümede standart sapma

B. Aşılama projeksiyonu

Pandemi öncesi projeksiyonlara göre
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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)

Gelişmekte olan ülkeler geriden geliyor
Gelişmiş ekonomilerin aksine, gelişmekte olan ekonomiler yatırım ve üretimlerini pandemi öncesi
seviyelere getirmek için yeterince güçlü değiller. Makroekonomik desteğin geri çekilmesi, Omicron
varyantının yayılması ve devam eden aşılama engelleri sebebiyle gelişmekte olan ekonomilerin
büyümesinin 2021 yılında %6,3’ten 2022’de %4,6’ya gerilemesi bekleniyor. Bu tahminler,

gelişmekte olan ekonomilerde kişi başına gelir artışının 2021’de %5,1’den 2022’de %3,4’e
yavaşlayacağını ve bu ülkelerin sadece %45’inin 2019’daki kişi başına gelir seviyesini geri
kazanacağını ima ediyor. Ayrıca, artan gıda fiyatları en yoksul nüfusları vuracak, gıda güvensizliğini
artıracak ve pandeminin gelir eşitsizliği üzerindeki etkisini vurgulayacak.

Riskler devam ediyor
Son derece bulaşıcı Omicron varyantı sağlık sistemlerini bunaltabilir, hükümetleri kontrol
önlemlerini sıkılaştırmaya zorlayabilir ve yakın vadede küresel büyümede keskin bir yavaşlamaya
neden olabilir (Grafik C). Devam eden arz sıkıntıları, uluslararası ticarette ek aksamalara yol
açabilir, enflasyonu daha da artırabilir (Grafik D). Hem özel sektör hem de kamu borcunun benzeri
görülmemiş seviyelere yükselmesi, birçok gelişmekte olan ekonomiyi finansal strese karşı
savunmasız bıraktı. Sel, kuraklık ve sıcak hava dalgaları gibi iklimle ilgili afetler de faaliyetler
üzerinde önemli ölçüde baskı oluşturabilir. Gelişmekte olan ekonomilerin gerektiğinde ek destek
sağlamak için sınırlı bir politika alanı olduğundan, bu aşağı yönlü riskler, büyümede şu anda
öngörülenden çok daha keskin bir yavaşlamaya sebep olabilir.
Grafik C. 2022 yılı büyüme tahmini

Grafik D. Enflasyon sürprizi
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Makroekonomik politika zorlukları: Artan enflasyon ve sürdürülemez borç
yükleri
Birçok gelişmekte olan ekonomi, enflasyonist baskılara yanıt vermek için para politikalarını
sıkılaştırdı. Sermaye akışı volatilesi ve para biriminin değer kaybetmesi, politika yapıcıları için ek
zorluklar oluşturabilir. Ayrıca pandemi ile ilgili mali desteğin kaldırılması ve gelir azlığı borç
yüklerini artırabilir, mali sürdürülebilirlikteki bozulmayı tetikleyebilir. Az gelişmiş ülkelerde
sürdürülebilir borç seviyesine ulaşmak ancak koordineli borç tahliyesi ile mümkün olabilir.

Yapısal politika öncelikleri: Aşılamayı artırmak, krize hazırlıklı olmayı
geliştirmek, eşitsizliği azaltmak ve emtia fiyat şoklarına karşı direnci
artırmak
Az gelirli ülkelerdeki düşük aşılama oranları, birçok gelişmekte olan ekonomideki sürdürülemez
borç yükleri ve iklim değişikliği dahil olmak üzere artan küresel zorlukların üstesinden gelmek ve
uluslararası politika iş birliklerini derinleştirmek için ortak bir çaba gerekiyor. Pandeminin insani ve
ekonomik maliyetlerini ele almak, sağlık sistemlerini iyileştirmek, beşeri ve fiziksel sermayeyi
güçlendirmenin yanı sıra gelecekteki krizleri önlemek, bunlara hazırlanmak üzere politika eylemleri
geliştirilmeli. Politikalar ayrıca pandeminin neden olduğu eşitsizlik artışını azaltmayı da
amaçlamalıdır (Grafik E). Gelişmekte olan ekonomilerde, emtiaların coğu önemli bir ihracat
kaynağı (Grafik F). Emtia fiyat şokları karşısında dayanıklılığı teşvik edecek reformlar çok önemli.
Grafik E. İş gücü istatistikleri
Mayıs-Haziran ve Ağustos-Eylül 2020
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Grafik F. Gelişmekte olan ülkelerin ihracatı
Enerji, maden ve tarım sektörünün payı

Tablo 1. Reel GSYİH
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Tablo 2. Büyümeye bölgesel bakış
Önümüzdeki 2 yıl, Doğu Asya ve Pasifik hariç gelişmekte olan ekonomilerin, pandemi öncesi son
10 yılın ortalama büyüme oranlarını yakalaması bekleniyor. Ancak bu büyüme hızı, üretimdeki
aksaklıkları telafi etmek için yeterli olmayacak. Aşağı yönlü risklerin görünüme hakim olmasıyla,
toparlanma hızı bölgeler arasında eşit olmayacak. Doğu Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve
Karayipler ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki ekonomilerin yarısı; Sahra Altı Afrika'daki
ekonomilerin ise beşte ikisi, 2023 yılına kadar hala 2019’daki kişi başına GSYİH seviyelerine
ulaşamayacak.
Bölge adı
Doğu Asya ve Pasifik
Avrupa ve Orta Asya
Latin Amerika ve Karayipler
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Güney Asya
Sahra Altı Afrika

2022 tahmini
%5,1
%3,0
%2,6
%4,4
%7,6
%3,6

2023 beklentisi
%5,2
%2,9
%2,7
%3,4
%6,0
%3,8
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