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Abstract:
The Covid-19 epidemic, which caused us to face the most dramatic scenario of the century we
live in, has affected both the labor market and the capital market. This epidemic, which emerged
suddenly, brought many economic activities to a halt and ignited a global crisis. Countries have
launched various economic packages in order to relieve their economies a bit in the face of this
crisis and to manage the epidemic in the best way. Various measures taken in this pandemic
process, which exposes human beings to serious risks, have caused the priorities of consumers
to change and the amount of demand has decreased. Again, with the effect of the measures
taken, as a result of the restriction of international trade, producers experienced disruptions in
their raw material supplies, and their supply amount decreased. These and similar effects
created a negative sloping table in the GDP of the countries. Foreign direct investments, which
play an active role in the growth of developing countries, have also been affected by this
epidemic. The purpose of this study is to examine the impact of the Covid-19 outbreak on
foreign direct investments. The effects of the crises experienced in the past years and the impact
of the Covid-19 crisis on foreign direct investments were compared, and policy
recommendations were made by making estimates in this direction.
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COVİD-19 SALGINININ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE
YATIRIMLARINA ETKİSİ
Özet:
Yaşadığımız yüzyılın en dramatik senaryosu ile karşı karşıya kalmamıza neden olan Covid-19
salgını gerek iş gücü piyasasını gerek sermaye piyasasını etkisi altına almıştır. Aniden beliren
bu salgın birçok ekonomik faaliyeti durdurma noktasına getirerek küresel boyutta bir krizin
fitilini ateşlemiştir. Ülkeler, bu kriz karşısında ekonomilerini bir nebze olsun rahatlatmak ve
salgını en iyi şekilde yönetebilmek amacıyla çeşitli ekonomi paketlerini devreye koymuşlardır.
İnsanoğlunu ciddi risklerle karşı karşıya bırakan bu pandemi sürecinde alınan çeşitli tedbirler
tüketicilerin önceliklerinin değişmesine sebep olmuş ve talep miktarlarında düşüşler
yaşanmıştır. Yine alınan tedbirlerin etkisiyle uluslararası ticaretin kısıtlanması sonucunda
üreticilerin hammadde tedariklerinde aksaklıklar yaşaması, arz miktarlarında da düşüşler
meydana gelmiştir. Bu ve benzeri etkiler ülkelerin GSYH’sinde negatif eğimli bir tablo
oluşturmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin büyümesinde etkin rol oynayan doğrudan
yabancı sermaye yatırımları da bu salgından nasibini almış durumdadır. Bu çalışmanın amacı
Covid-19 salgının doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına etkisini incelemektir. Geçmiş
yıllarda yaşanan krizler ile Covid-19 krizinin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına etkisi
karşılaştırılmış ve bu doğrultuda tahminlime yapılarak, politika önerilerinde bulunulmuştur.
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