En büyük yirmi ekonominin çeyrekler itibarıyla
son açıklanan ve bir önceki yılın aynı dönemindeki
işsizlik oranı Şekil 1’de veriliyor. Buna göre
Türkiye’nin, İspanya’nın ardından en yüksek
işsizlik oranına sahip ülke olduğunu, üçüncü
sırada ise %9,6 ile ABD’nin geldiğini görüyoruz. En
büyük
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beraber, Çin ve Hindistan aynı grup içinde ve aynı
dönemde işsizlik oranı en yüksek beş ülkeden ikisi

Küresel Krizde Son Durum:
Karşılaştırmalı İşsizlik Oranları
†

TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması 2009 Eylül
dönemi sonuçlarına dayanarak Türkiye’de işsizlik
oranı geçtiğimiz hafta %13,4 olarak açıklandı.
Böylece, küresel krizin hüküm sürdüğü son bir yıla
ait işsizlik verilerinin tamamlanmasıyla birlikte
Türkiye’de hanehalklarının küresel krizden ne
derece etkilendiğini farklı ülkelerle karşılaştırma
imkanı doğdu.
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beklenmedik bir şekilde işsizlik oranı da en
hızlı artan ülke oldu.
Küresel kriz sürecinde işsizlik oranının artış hızını
da veren Şekil 1, %120 ile en yüksek işsizlik
artışının Çin’de yaşandığını ortaya koyuyor. Son
bir yılda işsizlik oranı ABD, İspanya ve Meksika’da
da %50’nin üzerinde artarken, Türkiye’deki artış
hızı %37 ile Şekil 1’de yer alan yirmi ülke

Şekil 1. En Büyük 20 Ekonomide Çeyrekler İtibarıyla
Son Açıklanan ve Önceki Yılın İşsizlik Oranı ile Artış
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ortalaması olan %33’ten daha yüksek bulunuyor.
Şekil 1’de Almanya ve Brezilya’da istihdamın
küresel krizden etkilenmediği, Endonezya’da ise

%58

işsizliğin 2009’un birinci çeyreği itibarıyla azaldığı

37%
%60
%120 %34

da görülüyor. İşsizlik oranlarının altı ayda bir
%26‐%5
%23 %1%32 %0 %45
%19 %25%10
%50

6

açıklandığı
%38%35

4

Endonezya’da

henüz

2009

ikinci

dönem verileri açıklanmamış olmakla beraber,

%35
%16

2

Politika Notu 09-21’de belirttiğimiz gibi küresel

0

krize rağmen ekonomisi büyüyen bu ülkenin
işsizlik oranındaki azalma eğilimini sürdürüyor
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Kaynak: OECD ve The Economist veritabanı (1) 2009–3.Çeyrek
(2) 2009–2.Çeyrek (3) 2008 (4) 2009–1.Çeyrek

olması şaşırtıcı olmayacaktır.
“Küresel

Krizde

Son

Durum:

Karşılaştırmalı

Ekonomik Büyüme” adlı Politika Notu 09-21’de
†

Dr., Koç Üniversitesi ve EAF, soz@ku.edu.tr

yaptığımız gibi Türkiye’yi, bu yirmi ülke arasında

ülke olan Polonya, bu oranı 2,5 yılda on puan

ekonomik

düşürmeyi başarmış.

büyüklük

ve

sanayileşme

düzeyi

açısından kendisine en yakın özelliklere sahip

Şekil

olanlarla (Polonya, Endonezya, Kore ve Meksika)
Böylece

Türkiye’de

incelenen

beş

ülke

içinde

işsizlik

açısından en sorunlu ülkenin Türkiye olduğunu

işsizlik oranlarının kriz sürecindeki seyri açısından
karşılaştırabiliriz.
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Türkiye’de istihdamın mevsimsellikten de çok
etkilendiğini gösteriyor. Mevsimsel olarak ikinci

Şekil 2. 2006–2009 Döneminde Seçilmiş Ülkelerde
İşsizlik Oranı (%)
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hanehalklarının
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Şekil 3. 2000–2009 Döneminde Seçilmiş Ülkelerde
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Şekil 2, bu beş ülkenin 2006 başından itibaren
işsizlik oranını çeyrekler itibarıyla veriyor. Buna
göre, incelenen beş ülke içinde işsizlik oranı hem
en düşük seyreden, hem de küresel krizden en az
etkilenen ülke Kore. Meksika, kriz öncesi işsizlik
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