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Abstract:
Fiscal policy measures are taken from developed and developing countries to survive the
adverse effects of COVID-19 has increased the burden of public finance. As a result of
measures taken to reduce the spread and severity of the pandemic, the decrease in economic
activity and the deteriorating of foreign trade has required to use of active fiscal policy in the
developing and developed countries. Increasing expansionary fiscal policies with decreasing
tax revenues raised the budget deficits and the government debt above the pre-pandemic levels.
The budget deficits and the government debt above pre-pandemic levels focus the discussions
on the fiscal policies to be implemented after the pandemic. Especially, it has arisen about
questions to how to design the tax, expenditure, and debt policies post-COVID 19. This study
has evaluated the effects of fiscal policy measures implemented in developing countries during
the COVID-19 period on public finance and included national and international
recommendations for fiscal policy responses post COVID-19. It is necessary to implement
policies that ensure fiscal sustainability without damaging economic stability at the national
level. It is important to increase international cooperation in economic, fiscal, and health issues
for developing countries.
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GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER COVID-19 SONRASINI
NASIL YÖNETECEK? MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE
YÖNELİK POLİTİKALAR
Özet:
COVID-19 salgınının gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerinde yarattığı tahribatı
önlemek için uygulanan maliye politikası önlemleri kamu maliyesinin yükünü arttırmaktadır.
Nitekim salgının yayılımı ve şiddetinin azaltılması için alınan önlemler sonucunda ekonomik
faaliyetin azalması ve dış ticaret dengesinin bozulması, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
maliye politikasının aktif bir şekilde kullanılmasını gerektirmiştir. Azalan vergi gelirleriyle
birlikte genişletici maliye politikası uygulamalarındaki artış mevcut bütçe açıklarını ve kamu
borcunu pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkarmıştır. Bütçe açıkları ve kamu borcunun
pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkması, tartışmaları pandemi sonrası uygulanacak maliye
politikalarına odaklamaktadır. Özellikle COVID-19 sonrası dönemde vergi, harcama ve borç
politikalarının nasıl tasarlanacağı konusunda soru işaretleri artmaktadır. Bu çalışma Covid-19
döneminde gelişmekte olan ülkelerde uygulanan maliye politikası önlemlerinin kamu maliyesi
üzerinde yarattığı etkileri değerlendirmekte ve Covid-19 sonrası maliye politikası
uygulamalarına yönelik ulusal ve uluslararası önerileri içermektedir. Bu noktada ulusal
seviyede ekonomik istikrara zarar vermeden mali sürdürülebilirliği sağlayan politikaların
uygulanması gerekmektedir. Uluslararası seviyede ise gelişmekte olan ülkelerin ekonomik,
mali ve sağlık alanındaki işbirliklerini arttırması önem arz etmektedir.
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