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Abstract:
Covid-19 is a global problem and has demonstrated the potential to produce significant consequences
on the capitalist system. This time, the capitalist system is struggling not with a crisis that emerges as
a result of its own internal contradictions, but with a crisis that emerged as a result of the intervention
of an external factor on all actors of this mechanism. The epidemic, which emerged in Wuhan, China
at the end of 2019 and affected the whole world in a short time, triggered a crisis in the global
economy. The global economy has experienced a serious contraction in the past year. In order to
eliminate the effects of the epidemic on the economy, states announced various support packages.
The support packages announced differ significantly from country to country. While developed
countries such as Germany and Canada announced large-scale support packages that would cover
almost all citizens, the scope in developing countries remained more limited. In this study, the global
epidemic and its effects on the economy are discussed in two dimensions. The first aspect of the study
is to evaluate how the epidemic affects the economy in OECD countries through parameters such as
income distribution, foreign trade, poverty, employment and unemployment. The comparative
analysis of the results of the support packages implemented by OECD countries in the fight against the
epidemic on the welfare level of countries is the second dimension of study.
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Pandemi Ekonomisi: OECD Ülkelerinde Pandeminin Ekonomik
Refaha Etkileri, Açıklanan Destekler ve Sonuçları
Özet
Covid-19 küresel bir problemdir ve kapitalist işleyiş üzerinde önemli sonuçlar üretme potansiyeli
olduğunu göstermiştir. Kapitalist işleyiş bu defa kendi içsel çelişkilerinin sonucu ortaya çıkan bir krizle
değil, dışsal bir faktörün bu işleyişin bütün aktörlerine müdahalesi sonucu ortaya çıkmış bir krizle
mücadele ediyor. 2019 sonu itibariyle Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı
etkileyen salgın, küresel ekonomide bir krizi tetiklemiş durumda. Küresel ekonomi geçtiğimiz iki yılda
ciddi bir daralma yaşadı. Salgının ekonomide yarattığı/yaratacağı etkileri bertaraf etmek için devletler
çeşitli destek paketleri açıkladılar. Açıklanan destek paketleri ülkeden ülkeye önemli farklılıklar
göstermektedir. Almanya, Kanada gibi gelişmiş ülkeler büyük ölçekli ve neredeyse bütün vatandaşları
kapsayacak destek paketleri açıklarken gelişmekte olan ülkelerde kapsam daha sınırlı kalmıştır. Bu
çalışmada küresel salgın ve ekonomiye etkileri iki boyutuyla ele alınmaktadır. Salgının OECD ülkelerinde
ekonomiyi nasıl etkilediği, gelir dağılımı, dış ticaret, büyüme, yoksulluk, istihdam ve işsizlik gibi
parametreler üzerinden değerlendirilmesi çalışmanın birinci boyutunu oluşturmaktadır. Yine OECD
ülkelerinin salgınla mücadelede uyguladıkları destek paketlerinin ülkelerin refah düzeyinde yarattığı
sonuçların karşılaştırmalı analizi ise çalışmanın ikinci boyutunu oluşturmaktadır.
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