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2008 yılında amerika Birleşik Devletlerinde konut piyasasında orta-
ya çıkan ekonomik kriz, kısa sürede dünyaya yayıldı ve gerçek anlamda 
bir küresel kriz haline geldi. Tüm dünyada ürün iyileşmesi gözlenmesine 
rağmen, önceki krizlerden alınan dersler bize istihdamın toparlanması-
nın yavaş olacağını söylemektedir. sonuç olarak, kriz süresinde işini kay-
beden çoğu kişi, gelirlerini kriz öncesi seviyeye dönüp dönemeyeceğini; 
dönecekse bunun ne zaman olacağını bilmeden halen işsizdir. Çoğu va-
kada bu, hali hazırda yüksek oranda görülen genç işsizliğine ek olarak, 
genç insanların işgücüne girmesi için gerekli olan iş alanlarının yaratıla-
madığı anlamına da gelmektedir. Bu rapora göre, kriz süresince işlerini 
ellerinde tutmayı başaran işçiler bile reel ücretlerde düşüş olduğundan 
gelirlerinde ciddi kayıplarla karşı karşıya kalmışlardır.

ilo, Haziran 2009’da Uluslararası İşgücü Konferansınca işçiler, işve-
renler ve üye ülkelerin hükümet temsilcileri tarafından oy birliği ile kabul 
edilen Küresel İş Paktı ile krize cevap vermiştir. ilo’nun Düzgün İş Gün-
demine dayanan bu çerçevede, ilo işçilerin haklarına saygının ihlalini 
engellerken ve sosyal diyaloğu teşvik ederken; istihdamın onarımı ve sos-
yal güvenliğin yayılmasına odaklanan politikalar ile krizin etkisine deği-
nerek üye hükümetlere ve sosyal ortaklarına teknik destek sağlamıştır. 
Her ülkenin kendine özgü özelliklerini hesaba katmak için, ilo pek çok 
üye ülkede krizin istihdam üzerindeki etkisinin tek tek değerlendirmesi-
ni yapmıştır. Bu, krizin yayılmasında ve istihdam üzerindeki etkisi konu-
sunda ülke bazında faydalı bilgiler sağlama olanağı sunmuştur (özellikle 
ticaret kanalı dâhil olmak üzere). Bu kitap, bazı bulguları bir araya getir-
mek ve krizin etkileri ile baş etme konusunda politika dersleri çıkarmak 
ve hatta belki de geleceğe hazırlanmak adına daha fazlasını yapmak gibi 
zor ve önemli görevleri üstlenmiş bulunmaktadır.

Önsöz



xii Küresel Krizde dış TicareT ve isTihdam • Jansen ve von UexKUll

ilo ülke çalışmalarında, ticaret sürekli olarak, özellikle düşük sevi-
yelerdeki mali entegrasyonları nedeniyle mali sistemlere gelen ilk sar-
sıntıdan kısmen korunabilen gelişmekte olan ülkeler için krizin önemli 
yayılma kanallarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Pek çok gelişmekte 
olan ülke, özellikle 2007 yılında ve 2008 yılı başlarında görülen emtia fi-
yatlarındaki patlamaya kıyasla, ürün ihracatında ciddi düşüşün nedenini 
dünya piyasa talebine ve fiyatlarına bağlamıştır. Yazarlar, bu dalgalanma-
nın ailelerin ve şirketlerin yatırım kararları üzerindeki etkisi ve işçilerin 
ve hükümetlerin pazarlık gücünü aşındırma ile kalıcı olumsuz etkilere 
neden olabileceğini iddia etmişlerdir.

Kitap, küresel düzeyde ticari sarsıntı algımıza, ticari sarsıntının ulu-
sal işgücü piyasalarına yayılmasına ve aileler üzerindeki etkisine katkıda 
bulunmaktadır. Bu kitap aynı zamanda, krizi hafifletmede ve krizin et-
kilerine karşı işçileri korumada en etkili politikaların hangileri olduğu 
konusu ile de ilgilenmektedir. Yazarlar, bir ülkenin krizle baş edebilme-
sinde önemli faktörün politika yapan mercilerin var olan sosyal güven-
lik sistemine dönüp dönemeyecekleri olduğu sonucuna varmışlardır. 
ayrıca, sosyal iletişimin eşit yük paylaşımında, özellikle hükümetlerin 
krize mali genişleme yoluyla tepki veremeyeceği durumlarda güçlü bir 
araç olabileceğini iddia etmektedirler. Bu nedenle bu sistemleri yürür-
lükte bulundurmak, ülkelerin gelecek krizlere hazırlanmaları için önemli 
bir adımdır. ilo, böyle politikalar için güçlü bir savunucusudur ve bu 
politikaları gelecekte güçlendirmek için politika kurucular ile çalışmaya 
devam edecektir.

—José Manuel salazar-xirinachs
İdari Yönetici

İstihdam sektörü
Uluslararası Çalışma Örgütü
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Bu kitap, ilo’nun Küresel İş Paktı adı altında yapılan, küresel ekono-
mik krize cevap niteliğindeki çalışmasının bir ürünüdür. ilo İstihdam 
sektörü (Ticaret ve İstihdam Programı) çalışanları Marion Jansen ve 
erikvon Uexkull tarafından yazılmıştır, fakat pek çoğunun çalışmasın-
dan önemli ölçüde yararlanmıştır. Temel ülke çalışmalarının yazarlarına 
teşekkür ve saygı borçluyuz. Davis Kucera, leanne roncolato ve erikvon 
Uexkull ile ortaklaşa yazdıkları Güney afrika ve Hindistan çalışmaları-
nın başyazarıdır. scott McDonald, bu kitabın yazarları ile birlikte Brezil-
yada yapılan çalışma hakkında yazdı ve James Heintz liberya’da bulunan 
ilo ekibinin çalışmasını yönetti ve sonuç raporunun başyazarlığını yap-
tı. John sender erik von Uexkull ile birlikte Uganda’da yapılan çalışmanın 
öncü yazarıdır. arne Klau, Mısır ile ilgili bölümün arka plan yazılarını 
yazmıştır. Ukrayna ile ilgili bölüm, devam eden “Ukrayna’da ekonomik 
Çeşitliliği Teşvik etmek: Çevreyi, Yetenek Politikalarını ve İhracat Teşvi-
kine olanak sağlayan İş” başlıklı ilo projesinin sonucudur. Bu kitabın 
yazarları tarafından yazılmıştır fakat aynı zamanda Yaroslav Zhalilo ve 
larysa lisogor’un sağladıkları bilgi ve yorumlardan yararlanılmışlardır.

Bu kitap ayrıca, Bölüm B2’de ticaret ve fiyatlar ile ilgili bilgilerin ço-
ğunu temin eden Michael Finger’ın değerli katkılarından da yararlanmış-
tır. Tuan nguyen ve afshan Dar kitabın pek çok bölümünde mükem-
mel şekilde araştırma asistanlığı desteği vermişlerdir. elisa Gamberoni 
geçmiş krizlerin yayılması ve istihdam üzerindeki etkisi ile ilgili kaynak 
taramasına katkıda bulunmuştur. Julia Urhausen, ülke çalışmalarının pek 
çoğunda aB ticari verilerini daimi olarak sağlamıştır ve erick Zedillo ile 
stefanie Garry sektörel işgücü piyasası bilgilerini temin etmiştir. alana 
albee, Uganda ve liberya ile ilgili çalışmalarda esin kaynağı olmuşlar ve 
birlikte çalışmışlardır.

velhasıl, kitap olivier Cattaneo, ekkehard ernst, David lamotte, 
Mark levinve ralf Peters’in yorumları kadar üç isimsiz referanstan alı-
nan yorumlar sayesinde de büyük ölçüde geliştirilmiştir.

Teşekkür





1

1 
  

Giriş

Bu çalışma, 2010 yılı başlarında, Büyük Buhrandan bu yana dünyanın 
en büyük küresel ekonomik ve mali krizinin yaralarını sarmaya başladığı 
zaman yazılmıştır. Kriz, amerika Birleşik Devletleri’nde konut köpüğü-
nün patlamasıyla tetiklenen mali krizle başlamıştır. Küresel mali sistemle 
yoğun şekilde entegre olmuş finans sektörlü ekonomileri, özellikle av-
rupa’daki sanayileşmiş ve geçiş ekonomisi olan ülkeleri kısa sürede etkisi 
altına almıştır. son yıllarda diğer ekonomik kriz olaylarının kötü etkileri 
-örneğin 1997’de asya krizi ya da 2001’de arjantin krizi- büyük ölçü-
de belirli bir bölgede sınırlı kalırken bu kriz kısa sürede kıtalar boyunca 
yayıldı ve gerçek anlamda reel ekonominin küresel olarak gerilemesine 
neden oldu.

Küresel tedarik zinciri ile karakterize edilen yoğun şekilde entegre ol-
muş piyasalarda, bir ülkedeki tüketim kararları sadece o ülkedeki değil 
aynı zamanda yurt dışındaki çalışmaları da etkilemiştir. amerika Birleşik 
Devletlerinde tüketicilerin araba alım kararlarını ertelemeleri, yalnızca 
amerikan araba endüstrisindeki işçiler arasında işsizliğe neden olmamış-
tır; aynı zamanda araba lastikleri için ham madde üreten liberya kauçuk 
sektörü de bu durumdan yara almıştır. amerikan araba teknisyenleri ve 
liberyalı kauçuk ustaları arasında işsizliğin nedeni aynı olsa da geçimleri 
üzerindeki etkisinin farklı olması muhtemeldir. Çoğu sanayileşmiş ülke-
de kriz süresince işlerini kaybeden işçiler belirli bir süre için gelir des-
teğinden yararlanmışlardır. Bu durum, liberya’daki kauçuk ustaları gibi 
gelişmiş ülkelerde işini kaybeden binlerce işçi için geçerli değildir. etkiler 
ciddi boyutlarda olabilir ve eğer işçiler evlerini satmak zorunda kalır, ço-
cuklarını okula göndermekten vazgeçer ya da başka bir yerde iş bulmak 
ümidiyle göç ederlerse bu etki kriz süresinin ötesinde de devam edebilir.
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Bu çalışma, başlangıç noktası olan sanayileşmiş dünyadan, gelişmekte 
olan ülkelere ve geçiş ekonomilerine krizin nasıl iletildiğini ve bu ülke-
lerde işgücü piyasalarının krizden nasıl etkilendiği konularında bilgiler 
sağlamaktadır. Dünyada gözlenen krizin işgücü piyasası açısından et-
kilerinin boyutunu ve ticaretin, doğrudan yabancı yatırım (DYY) ya da 
tesviye gibi diğer yayılma kanalları ile kıyaslandığında bu etkileri ortaya 
çıkarmada oynadığı rolü belgelemektedir. Küresel düzeyde ticaret-istih-
dam bağlantısı ile ilgili fikir verilmiştir; fakat tüm bunların ötesinde bu 
çalışma, 2009 yılının ikinci yarısında altı ülke düzeyinde kapsamlı bir 
şekilde yapılmış çalışmalara dayanan ana bulguları ortaya koymuştur. 
Çalışmalar yedi ülkeyi kapsamaktadır: iki düşük gelirli ülke (liberya ve 
Uganda), üç alt-orta gelir seviyeli ülke (Mısır, Hindistan ve Ukrayna) ve 
iki üst-orta gelir seviyeli ülke (Brezilya ve Güney afrika).

Ülke düzeyinde elde edilen bulgular, ticari sarsıntıların istihdam et-
kisinin farklı ülkelerde nasıl değiştiğini göstermektedir. Bunlar ticari 
şokların toplam istihdam üzerine olan etkileri ile farklı alanlarda çalı-
şan işçiler üzerindeki istihdam etkisini göstermektedir. Bazı çalışmalar, 
ticari sarsıntının tali etkileri ile ilgili bulguları rapor etmektedir; bu ti-
cari sektörlerde gelir kaybı ile tetiklenen tüketim ya da üretim kararları 
aracılığıyla kendilerine ticari sektörde yer bulamayanlardır. okuyucular 
pazarlık gücünde yaşanan, kriz ile tetiklenmiş değişim ile ilgili bulguları 
bulacaklar ve ayrıca kriz süresince yaşanan ticari sarsıntının yatırım ka-
rarlarını nasıl etkilediği ile ilgili nitel ve nicel bulgulara ulaşacaklar. İkin-
cisi ile ilgili olarak, ailelerin krizle baş etme stratejileri konusunda elde 
edilen bilgiler, geçici sarsıntıların göç ve eğitim gibi konularda verilen 
aile kararları üzerindeki etkisi nedeniyle krizin büyüme üzerinde nasıl 
uzun vadeli olumsuz etkilere neden olduğunu göstermektedir. Yedi ül-
kenin deneyimlerinin irdelenmesi, okuyuculara kriz dönemleri boyunca 
ticari şoklarla tetiklenen istihdam etkilerinin çoğunluğu ile ilgili geniş, 
ama aynı zamanda detaylı açıklama sunmaktadır.

Burada irdelenen farklı ülkelerde yaşanmış vakalar için seçilen yön-
temler, kriz süresince çalışmaların politika tasarımına katkıda bulunma-
ları için kısmen kısa bir süre içerisinde değerlendirmeleri neticelendir-
me isteği ile seçilmiştir. Brezilya, Hindistan ve Güney afrika için kriz 
öncesinde ticari akış ve ticaret politikalardaki değişikliklerin istihdam 
üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere tasarlanmış detaylı veri grup-
larını ve uyarlanmış modelleri kullanmak mümkün olmuştur. Böylesi 
araçların kullanımı ile sadece krizin ihracat sektörlerini doğrudan nasıl 
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etkilediğini değil, aynı zamanda bu etkilerin yerli (yurtiçi) ekonominin 
farklı sektörlerine nasıl yayıldığını da analiz etmek mümkündür. Bu araç-
lar; farklı türlerde hanehalkı, üretim faktörleri, ekonomik sektörler ya da 
coğrafi bölgeler gibi ekonominin farklı alanlarda ortaya çıkan etkilerini 
incelemeyi de mümkün kılar. Buna ek olarak, kısmi etkileri algılamak 
mümkündür; örneğin bir hanehalkı ya da bir üretim faktörü türünün 
kriz süresince diğerlerine göre ne durumda olduğunu değerlendirebiliriz.

Mısır, liberya, Uganda ve Ukrayna’da değerlendirmeler, ilo’nun ülke 
düzeyinde etki değerlendirmesi hakkındaki kılavuzunda (ilo, 2009a) 
belirtilen yöntemler rehberliğinde yapılmıştır. Bu yöntem, bilgilerin ek-
sik parçalarını tamamlamak için mevcut verilere dayanan masaüstü ana-
litik çalışma ile bağlamsal araştırmayı birleştirir. İkincisi tipik olarak ana 
ortaklar ile (özellikle işçiler ve işverenler) odak grup tartışmaları şeklini 
almıştır ki, bu tartışmalar özellikle krizin hanehalkı düzeyindeki etkile-
ri ve bunlarla başa çıkma stratejileri konularında mikro seviyede faydalı 
bilgiler sağlamıştır. ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlere özel 
ilgi gösterilmiştir ve bazı vakalarda belirli sektörler ile ilgili özel raporlar 
hazırlanmıştır. seri bir şekilde yapılan ülke seviyesindeki değerlendirme-
ler, akademik incelemeye yeterli olmayabilirler ve genellikle ekonomide 
neler olduğu ile ilgili kısmi bir resim çizebilirler; ancak sağladıkları mik-
ro seviyede bilgi zenginliği nedeniyle önemlidirler.

Bu çalışma, dayandığı ülke düzeyinde çalışmaların doğası gereği, eko-
nomik sarsıntıların işgücü piyasası etkisini seri bir şekilde değerlendir-
mek için kullanılabilecek yöntemler göz önünde bulundurularak politika 
yapanlara yararlı fikirler sunar. Çalışmanın ana amacı, ticari sarsıntının 
istihdamı nasıl etkilediği ile ilgili anlayışı geliştirmek, aynı zamanda da 
kriz ve göç politikalarında rehberlik sağlamaktır. aslında bu amaçla, ça-
lışma şu şekilde yapılandırılmıştır: 2. bölüm ticaret ve istihdamın küresel 
ve bölgesel modelleri ile ilgili mevcut bulguları gözden geçirirken krizin 
yayılmasında farklı makroekonomik etki türlerinin rolünü de irdelemek-
tedir. 3. bölümde, ülke düzeyinde bulgular, krizde ticaret ve istihdam bağ-
lantılarını göz önünde bulundurarak belirli ülke deneyimlerinin belirgin 
özellikleri olarak ortaya çıkan bir dizi tema ile özetlenmiştir. Bu temalar, 
ihracat yoğunluğunun rolü (Ukrayna), gıda ve emtia fiyatlarında önceki 
artışlar ile küresel ekonomik krizin etkileşimi (Uganda ve liberya), tali 
etkileriyle birlikte ekonomi aracılığıyla ticari sarsıntının yayılması (Gü-
ney afrika ve Hindistan) ve gelir dağılımında ticari sarsıntısının etkisi 
(Brezilya) ve cinsiyet eşitsizliği (Mısır). 4. Bölüm kriz süresince başvu-
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rulan farklı türlerdeki politikaların ticaret ve istihdam etkilerini analiz 
etmektedir.

5. bölümde sunulan sonuç, krizin ticaret yoluyla yayılmasında göz-
lenen modeller ile uygun krize müdahale politikalarının çerçevesini 
önermektedir. Krize cevaben Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 
önerilen Küresel İş Paktı’nın gündemi ile birlikte Dünya Ticaret Örgü-
tü (DTÖ) altındaki çok taraflı ticaret sisteminin zorunluluklarına uyum 
için bir çabayı da yansıtmaktadır. Bu sayede, bu çalışma ticaret ve işgücü 
piyasası politikaları arasındaki uyum yolunda bir adım daha atılması an-
lamına da gelmektedir.

Bu çalışma yazıya dökülürken, dünyanın küresel krizin yaralarını sar-
maya başladığına dair işaretler vardır. Bu nedenle mevcut kriz ile ilgili 
olarak, tasvir edilen politika tavsiyeleri, krizin son adımlarında elde bu-
lundurulması gereken politikalarla ilgili kararlar için en kullanışlı olanlar 
olabilir. Fakat bu çalışma, aynı zamanda gelecek için de güçlü bir politika 
mesajı içermektedir. Küresel anlamda ticari ve mali açıklık sağlanması 
-ve kriz süresince bunun korunması- ile bireysel ekonomiler dış sarsın-
tılara karşı kırılgan olmaya devam edecektir. Küresel dalgalanmaların 
yükselip yükselmediği ile ilgili tartışma çözülmemiş olabilir, fakat dış sar-
sıntıların daha sık görülmesi gerçek bir ihtimaldir. Bu nedenle başlaması 
umutla beklenen (ancak kesin olmayan) ekonomik büyümenin adımları-
na ekonomileri hazırlamak hayati öneme sahiptir.
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2 Kriz süresince ticaret  
akışı ve işgücü piyasaları: 
Küresel krizin bize anlattıkları

2.1 Ticaret, istihdam ve ekonomik krizin yayılması

son yıllarda, dış ticaret dünya ekonomisinde giderek daha önemli bir 
rol oynamaktadır ve hem küresel düzeyde hem de tek tek ülkeler düzeyin-
de ekonomik büyümeye belirgin şekilde katkıda bulunmuştur. Pek çok kişi, 
ücretler ücretlerde artış ve hanehalkı geliri yoluyla ticaretten faydalanmış-
tır ve bu özellikle ihracata yönelik faaliyetlerde bu durum ortaya çıkmıştır. 
Bu gelişim dünya ekonomisinde ekonomik büyümeyi garanti etmeyebilir, 
fakat küresel üretim ve mali ağlarla alakasız kalırken, büyüme performans-
larını önemli derecede geliştirmeyi başaran ülke örneği de pek görülme-
miştir- eğer varsa da çok azdır.

ancak ticaret ve mali açıklığın varlığı gibi ülkeleri dış sarsıntılara; 
yani, başka yerde ortaya çıkmış ekonomik bunalımlara da maruz bırak-
maktadır.1 1990’lara ilişkin olarak (rodrik, 1998)’de dış dalgalanmalara 
maruz kalmanın olumsuz sonuçlarına karşı yerli nüfusu korumak için 
“açık ekonomilerin hükümetleri de büyüktür” geleneksel yargısının altını 
çizmiştir. Dalgalanmaların ülkede ülkeye nasıl geçtiği ile ilgili daha iyi 
bir anlayış, politika yapanlara, uygun politikalar tasarlamaları konusun-
da yardımcı olacaktır.

Dalgalanmaların uluslararası geçişi ile ilgili literatürün odağında dö-
viz kuru ve bankacılık krizi vardır. Örneğin; Glick ve rose (1999) geçmiş 
döviz kuru krizlerinin nasıl yayıldığını ve neden genellikle belirli bir böl-
gede yoğunlaştıklarını analiz etmişlerdir. Finansal ya da makroekonomik 
bağlantılardan ziyade ticaret bağlantılarının ana açıklama olduğu sonu-
cuna ulaşmışlardır. Bu nedenle, makroekonomik benzerliklerdense döviz 
kuru krizlerinin ticari bağlantılar ile yayıldığı ile ilgili tespitlerde bulunan 
eichengreen ve arkadaşlarının (1996) bulgularını doğrulamaktadırlar. 
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Kaminsky ve reinhart (2000), yayılmanın tarihi modelini açıklamada ti-
cari bağlantıları ve kredi vericileri kullanmışlar, fakat aynı zamanda ortak 
fonlar ve çapraz piyasa tedbirleri gibi “yeni” mali kanalların yükselişinin 
önemini de vurgulamışlardır. sachs ve arkadaşları (1996) 1995 yılında 
Meksika döviz krizinin yansımalarını analiz etmiştir ve gelişmekte olan 
diğer piyasaların hangi oranda etkilendikleri esas olarak üç ortak özellik 
ile açıklanmıştır: yüksek reel döviz kurunun değerlenmesi, yakın tarihli 
bir borç verme patlaması ve düşük rezervler.

Mevcut kriz verilerini kullanan basit bir ilişki analizi, benzer sistem-
lerin mevcut kriz süresince yine rol oynayabilme olasılığı olduğunu gös-
termektedir2. 2009 ve kriz öncesi yılları 2005-2007’de gayri safi yurt içi 
hasılanın (GsYH) artması ile bazı muhtemel kriz yayılma kanallarında 
yaşanan değişim gerilerken, yüzde 1’lik güvenirlilik oranı ile kısa vadeli 
borçlar istatistiksel açıdan önemli hale gelmiştir. aynı durum, bağımlı 
değişken işsizlik olduğunda da geçerlidir. Tablo 2.1’de verilen sonuçlar 
aynı zamanda ticari malların ihracatında GsYH daha yüksek bir oranda 
olmasının güçlü bir GsYH daralması ve yüzde 10 seviyesinde güvenirlilik 
oranı ile belirgin olmasa da, işsizlikte daha güçlü bir artış ile ilgili oldu-
ğunu göstermiştir3.

Mevcut küresel ekonomik krizin yayılmasını açıklama konusunda 
hali hazırda girişimde bulunmuş birkaç çalışma, aynı zamanda ticaretin 
rolünü de vurgulamaktadırlar. Örneğin, Baldwin (2009) ilk geçiş meka-
nizmasının ekonomi aracılarının, iktisadi faaliyetleri dünya çapında ani 
düşüşe sürükleyen beklentileri olduğunu iddia etmektedir. 2008’in üçün-
cü çeyreğinde amerika finansal sektöründe artan belirsizliği dikkate 
alarak (lehman Brothers’ın çöküşü ile tetiklenmiş), tüketiciler, şirketler 
ve yatırımcılar tüketim ve yatırım kararlarına karşı “bekleyelim görelim” 
yaklaşımını benimsediler -ki bu dayanıklı tüketim mallarının ve yatırım 
mallarının alımını ertelemek anlamına gelmektedir. Ticaret bu durum-
da hayati bir rol oynamıştır; amerika Birleşik Devletleri’nde gelirlerin 
azalmasına neden olan ters talep sarsıntısı, yabancı mallara talebin azal-
masına yol açtı ve bu ticari ortaklardan yapılan ihracatın daralması ile 
sonuçlandı. Benzer şekilde, tüm dünyada ülkeler malları için küresel ta-
lepteki düşüşünü gördüler ve bu nedenle gelirleri azaldı ve daha az ithalat 
yapmaya başladılar. etkileri, ticarette genel bir azalma, dünya üretimi-
ni buhrana sürükleme ve küresel durgunluğu sürekli hale getirme oldu. 
escaith ve arkadaşları (2010) ticaretin çöküşü ile aynı şiddette ve aynı 
zamanda üretim süreçleri ile ticari gelir esnekliğinde dikey bağlantıların 
rolünün altını çizmiştir.
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Tablo 2.1 
Kriz etkisi açısından EKK regresyonu sonuçları ve potansiyel  

yayılma kanallarına etkisi

(1)  
GsYH artışı: 2009 
ortalama 2005-07

(2)  
İşsizlik oranı: 

2009-07

Mal Ticareti/2007 yılında GsYH -0.032 
(0.089)+

0.014 
(0.210) 

Hizmet Ticareti/2007 yılında GsYH 0.162
(0.001)**

-0.089
(0.026)*

Döviz girişi/2007 yılında GsYH 0.029 
(0.680) 

0.082 
(0.285) 

Yardım girişleri GsMH -0.049 
(0.649) 

0.013 
(0.935) 

Doğrudan yabancı yatırım stoku/2007 yılında GsYH 0.015 
(0.584) 

0.010 
(0.561) 

Kısa vadeli borçlar/2007 yılında (ihracat + ithalat) -0.095
(0.004)**

0.062
(0.001)**

nüfus çoğunluğuna göre 0.598 
(0.180) 

-0.080 
(0.787) 

Kişi başına düşen GsYH (aBD $) -2.546
(0.002)**

-0.059
(0.923) 

sabit değer 3.694 
(0.752) 

1.097 
(0.902) 

Gözlemler 84 43
Determinasyon kat sayısı 0.454 0.370
Not: parantez içerisindeki p değerleri: +%10 ile kayda değer; *%5 ile kayda değer;**%1 ile kayda değer
Kaynak: regresyon sonuçları.

Ticarete konu olan nihai ürünlerin üretimi ve satışı, yurtdışından 
parçalar ithal etmeyi ya da nihai ürünü ihraç etmeyi gerektirebilir. Bu 
nedenle, bir ürünün üretim zinciri çeşitli üretim aşamalarında sınırlar 
aşabilir ve bu aşamalardan her biri, nihai ürün azalmış bir diğer talebe 
bağlıdır, sonuç olarak bu durum tüm tedarik zincirinde ara mallara olan 
talebin azalmasına yol açar. Burada sonuç da, 1960’larda dünya ticareti 
GsYH esnekliğinin 2 civarından 3’e çıktığından ticaretin daha da değiş-
ken hale gelmekte, çalkantılı zamanlarda bu daha da fazla olmasıdır (Fre-
und, 2009). Özellikle ham maddeler ve benzin bu eğilimden kuvvetli bir 
şekilde etkilenmiş görünmektedirler.

Bu çalışma ile ilgili bir diğer soru ise, ticari şokların özellikle istihdam 
düzeyi ve gelir açılarından işgücü piyasalarını nasıl etkilemesinin beklen-
diğidir. Krizlerin istihdam üzerindeki etkilerini göz önünde bulundura-
rak, reinhart ve rogoff (2009) tarihte yaşanmış bankacılık krizlerinden 


