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Küresel Kriz, Etkileşim Kanalları ve Türkiye Ekonomisi 

Barış Çınar Ömer Erdoğan Tuğrul Gürgür Tandoğan Polat 

 

Bu çalışmada, ülkelerin küresel krizden etkilenme derecesinde gözlenen 
farklılaşmada dış ticaret, dış finansman ve beklenti kanallarının rolü 

incelenmektedir. Bulgular, ihracatın ekonomi içindeki ağırlığı yüksek olan, küresel 
ekonominin devresel hareketlerine duyarlı ürünler ihraç eden ve yurt içi tasarruf açığı 
nedeniyle dış finansman kaynaklı büyüme sergileyen ülkelerin küresel krizden daha olumsuz 
etkilendiklerini göstermektedir. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin, yapısal özellikleri nedeniyle, 
küresel şokların olumsuz etkisini her üç kanal üzerinden de hissettiği gözlenmektedir.  

This note investigates the role of foreign trade, capital flows and expectation 
channels in the differential propagation of the effects of global crisis on 

different countries. The results suggest that economies, which have a high share of exports 
in economy, produce exportable products sensitive to global economic cycles and depend on 
foreign savings to finance domestic investments due to low level domestic savings, have 
been adversely affected from the global crisis at a greater extent. The results also suggest 
that all three channels above played a major role in transmitting the negative effect of global 
shocks on Turkish economy. 

GGiirriişş::  

2008 yılının son çeyreğinden itibaren küresel mali krizin dünya ekonomileri üzerindeki 
etkisi son derece hızlı ve yıkıcı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu dönemde ekonomilerin krizden 
etkilenme derecesi ve süresi ülkeden ülkeye farklılık göstermiş, ülkelerin finansal ve iktisadi 
yapıları ile kriz öncesinde ve kriz sırasında izledikleri ekonomi politikaları tarafından 
belirlenmiştir. 
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Bu çalışmada, dünya ülkelerinin küresel krizden hangi kanallar aracılığıyla, ne ölçüde 
etkilendiği ve bu etkilerin ülke grupları arasında ne gibi farklılıklar gösterdiği incelenmiştir. 
Çalışma, özel olarak Türkiye ekonomisi hakkında çıkarımlar da içermektedir. 

Küresel krizin ekonomiler üzerindeki etkisinin temel olarak üç kanal üzerinden ortaya 
çıktığını düşünmekteyiz. Bu kanalları (1) Dış ticaret, (2) Dış finansman ve (3) Beklentiler 
olarak özetlemek mümkündür.  

Türkiye ekonomisi küresel krizin etkisini her üç kanal üzerinden de hissetmiştir. Bu 
gelişmede ihracatımızın önemli bir kısmının krizden göreli olarak en çok etkilenen ülkelere 
yönelik olması ve ihraç ürünlerimizin küresel ekonominin devresel hareketlerine duyarlı 
mallardan oluşması önemli bir rol oynamıştır. Aynı zamanda kronik olarak süregelen ve 
yapısal bir özellik taşıyan iç tasarruf açığı nedeniyle, dış finansman kaynaklı büyüyen diğer 
birçok ülke gibi Türkiye de dış finansman koşullarındaki bozulmanın etkisinde kalmıştır. Son 
olarak, özel sektörün ekonomiye ilişkin beklentilerinde ortaya çıkan bozulmanın, geçmişte sık 
aralıklarla yaşanan krizlerin de etkisiyle, diğer ülkelere kıyasla Türkiye’de daha belirgin olarak 
yaşandığı gözlenmiştir.  

Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler, 
yukarıda özetlenen etkileşim kanalları göz önüne alınarak gruplara ayrılmış ve her grubun 
küresel kriz sırasında gösterdiği büyüme performansı incelenmiştir. 

22..  KKüürreesseell  KKrriizz  vvee  EEttkkiilleeşşiimm  KKaannaallllaarrıı  

22..  11..  DDıışş  TTiiccaarreett    

Küresel finans kriz boyunca dış ticaret, iktisadi faaliyeti olumsuz etkileyen en önemli 
kanallardan biri olmuştur. 2008 yıllında yıllık yüzde 15,4 büyüme gösteren dünya ticaret 
hacmi, 2009 yılında yüzde 22,8 oranında gerilemiştir (Grafik 1)1. Bu oran, 2. Dünya 
Savaşından bu yana gerçekleşen en şiddetli daralmadır. Bu gelişmeye paralel olarak, 2008 
yılında yüzde 20,4 oranında artış gösteren Türkiye’nin ihracat hacmi, 2009 yılında yüzde 
27,3 oranında küçülmüştür.  

Dünya ticaret hacminde gözlenen bu sert düşüş ile birlikte, başta ihracata yönelik üretim 
yapan sektörler olmak üzere, bu sektörler ile yakın ilişkisi olan yan sanayi ile ticaret ve 
ulaştırma gibi hizmet sektörlerinde de şiddetli bir daralma yaşanmıştır. Nitekim ihracatın 
ekonomi içindeki ağırlığına göre 64 ülke arasında yaptığımız karşılaştırma, ihracatın milli 
gelir içindeki payı yüksek olan ülkelerde büyüme hızının 2007 yılında ortalama yüzde 5,5 
                                                 
1 Kasım 2009 itibarıyla. 
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iken, 2009 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 12 yüzde puan gerileyerek eksi yüzde 6,2 olarak 
gerçekleştiğini göstermektedir. İhracatın milli gelir içindeki payı düşük olan ülkelerde ise 
büyüme oranlarının aynı dönemde daha sınırlı bir düşüş sergileyerek ortalama yüzde 4 
seviyesinden eksi yüzde 3,2 düzeyine gerilediği görülmektedir (Grafik 2)2.  

Grafik 1. Dünya Ticaret Hacmi ve Türkiye'nin İhracatı  
(Yıllık Yüzde Değişim) 

Grafik 2. İhracatın Ekonomi İçindeki Ağırlığına Göre Ülke 
 Grupları ve Büyüme Hızları 

(Yıllık Yüzde Değişim) 
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Kaynak: IFS, TÜİK, TCMB 
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Not: Ülke sayısı 64. Ülkeler, 2008 yılında ihracatın GSYİH içindeki payına göre 
sıralanarak üç eşit gruba ayrılmış ve grupta yer alan ülkelerin büyüme hızlarının 
medyanı rapor edilmiştir. 
Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Bloomberg, TÜİK, TCMB. 

Daha kapsamlı bir örneklem içeren yıllık büyüme verileri kullanılarak 171 ülke arasında 
yaptığımız inceleme de benzer bir sonuç vermektedir (Tablo 1). GSYİH içinde ihracatın payı 
yüksek olan ülkelerin büyüme hızları 2007–2009 döneminde 7,1 yüzde puan gerilerken, 
ihracat payı düşük olan ülkelerde bu düşüş 3,7 yüzde puan ile sınırlı kalmıştır. 

Tablo 1. İhracatın GSYİH’ye Oranına Göre Ülke Grupları ve Büyüme Hızları 

  GSYİH Büyüme Hızı (yıllık değişim) 

İhracat Payına Göre Ülke Grupları 
İhracatın GSYİH 

içindeki payı 
(2008) 

2007* 2008* 2009* 2007-09 Arası Fark 
(yüzde puan) 

Yüksek ülkeler % 61,4 6,1 3,4 -1,0 -7,1 

Orta düzeyde ülkeler % 27,9 5,6 4,9 -0,9 -6,5 

Düşük ülkeler (Türkiye % 17; 131/179) % 11,1 5,0 3,5 1,3 -3,7 
*Ülkeler, 2008 yılında ihracatın GSYİH içindeki payına göre sıralanarak üç eşit gruba ayrılmış ve grupta yer alan ülkelerin büyüme hızlarının medyanı rapor edilmiştir. 
Kaynak: IFS, TÜİK, TCMB. 

İhracat, Türkiye ekonomisi içinde ağırlıklı bir paya sahip değildir. Uluslararası Para 
Fonu’nun (IMF) 2008 yılı verilerine göre ihracatın gayri safi milli hâsılaya oranı yüzde 17 

                                                 
2 Analizde, çeyreklik büyüme verileri bulunan 64 ülke kullanılmıştır. Ülkeler, 2008 yılı itibarıyla ihracatın milli gelir içindeki payına göre sıralanarak 
üç eşit gruba ayrılmıştır. Bu örneklem içinde, ihracat payı yüksek olan ülkelerde, ihracatın milli gelire oranı ortalama olarak yüzde 68,7, ihracat 
payı düşük olan ülkelerde ise yüzde 17,5’dir. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Türkiye için bu oran yüzde 17 civarındadır. 
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seviyesindedir ve bu oran ile Türkiye, 179 ülke arasında 131. sıradadır. Bu nedenle dış talep 
şokunun Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisinin, esas olarak ihracat pazarlarının yapısı ve 
ihracat ürünlerinin kompozisyonu aracılığıyla ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.  

Küresel kriz, ABD, AB, Japonya gibi gelişmiş ülkelerin ekonomilerini, gelişmekte olan 
ülkelerin ekonomilerine kıyasla daha yüksek oranda etkilemiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Büyüme Hızları  
(Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde Değişim) 

 2007 Ç1 2007 Ç4 2008 Ç2 2008 Ç3 2008 Ç4 2009 Ç1 2009 Ç2 2009 Ç3 

Gelişmiş Ülkeler 2,7 2,2 -0,2 -2,4 -7,2 -8,3 1,0 2,4

Gelişmekte Olan Ülkeler 10,8 9,3 5,0 2,9 -2,2 -3,1 7,9 8,5
Kaynak: WEO, TCMB 

Gelişmiş ülkelere yapılan ihracatın 
toplam ihracat içindeki payına göre 
yapılan gruplamada, küresel krize benzer 
büyüme oranları ile giren gelişmekte olan 
ülkelerin, kriz sırasında ihracat 
pazarlarının yapısına bağlı olarak önemli 
ölçüde ayrıştığı görülmektedir. Ağırlıklı 
olarak gelişmiş ülkelere ihracat yapan 
ülkelerde ortalama büyüme hızı eksi 
yüzde 6,7’ye gerilerken, gelişmekte olan 
ülkelere ihracat yapan ülkelerde eksi 
yüzde 1,7 düzeyinde kalmıştır (Grafik 3). 

Türkiye’nin toplam ihracatında, gelişmiş ülkeler, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri önemli bir 
paya sahiptir. Bu pazarlara yapılan ihracat, toplam ihracatın yaklaşık üçte ikisini oluşturmakta 
ve bu ölçüte göre yapılan sıralamada Türkiye, 105 gelişmekte olan ülke arasında 49. sırada 
yer almaktadır.  

Küresel krizin dış ticaret kanalı aracılığıyla dünya ekonomilerine etkisi, ihracat ürünlerinin 
kompozisyonuna bağlı olarak da farklılıklar göstermiştir. Yatırım ve dayanıklı tüketim malları 
gibi, ekonominin devresel hareketlerine yüksek oranda duyarlı ürünlere olan talepte dışsal 
şokların etkisi daha sert gerçekleşmiştir. (Tablo 3). İmalat sanayi ağırlıklı ihracat yapan 
ülkelerde büyüme hızları, 2007–2009 arasında ortalama olarak 7,9 yüzde puan azalarak eksi 
yüzde 3,0’a gerilemiştir. Öte yandan, tarım ve enerji gibi, küresel ekonominin devresel 

Grafik 3. Gelişmiş Ülkelere Yapılan İhracatın Gelişmekte Olan  
Ülkelerin Ekonomileri İçindeki Ağırlığına Göre Ülke Grupları  

ve Büyüme Hızları (Yıllık Yüzde Değişim) 
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Not: Ülke sayısı 46. Ülkeler, 2008 yılında gelişmiş ülkelere yapılan ihracatın GSYİH 
içindeki payına göre sıralanarak üç eşit gruba ayrılmış ve grupta yer alan ülkelerin 
büyüme hızlarının medyanı rapor edilmiştir. 
Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü, IFS, Bloomberg, TÜİK, TCMB 
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hareketlerine duyarlılığı daha az olan sektörlerin ihracat içinde payının fazla olduğu ülkelerde 
iktisadi faaliyetteki yavaşlama 5 yüzde puan civarında gerçekleşmiştir. 

Tablo 3. İhracatın Kompozisyonuna Göre Ülke Grupları ve Büyüme Hızları 

    GSYİH Büyüme Hızı (Yıllık Değişim) 

İhracat İçindeki Payı Ortalama 
Pay (2008) 2007* 2008* 2009* 2007-09 Arası Fark  

(yüzde puan) 
Tarım           

Yüksek % 35,1 6,0 5,1 0,5 -5,5 
Orta % 13,0 5,7 2,8 -2,3 -8,0 
Düşük (Türkiye % 8.5,  91/139) % 4,4 5,2 3,4 -1,9 -7,1 

Enerji           
Yüksek % 63,6 5,3 4,6 0,9 -4,4 
Orta % 16,1 5,7 2,9 -2,7 -8,4 
Düşük (Türkiye % 9.0,  90/139) % 4,2 6,2 3,5 -1,3 -7,5 

İmalat Sanayi           
Yüksek (Türkiye % 78.6, 27/139) % 81,2 4,9 2,2 -3,0 -7,9 
Orta % 52,5 6,6 4,3 -1,0 -7,6 
Düşük % 7,8 5,5 5,3 1,5 -4,0 

* Medyan sonuçları rapor edilmiştir.  
Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü, TCMB. 

İmalat sanayi ürünlerinin alt kalemleri incelendiğinde de benzer bir durum görülmektedir. 
Yaptığımız hesaplamalara göre otomotiv ürünlerinin ihracat içindeki payının yüksek olduğu 
ülkelerde büyüme hızlarında gerileme 8,2 yüzde puan, ağırlıklı olarak makine ve ulaştırma 
araçları (otomotiv hariç) ihraç eden ülkelerde 9,1 yüzde puan, ağırlıklı olarak demir-çelik 
ihraç eden ülkelerde ise 9,3 yüzde puan olmuştur (Tablo 4). Bu ürünlerin ihracat içindeki 
payının düşük olduğu ülkelerde ise iktisadi faaliyetteki yavaşlama daha sınırlı gerçekleşmiş 
ve 2009 yılında büyüme hızı 2007 yılına göre 3,3 ile 4,7 yüzde puan arası gerilemiştir. 

Tablo 4. İhracatın Kompozisyonuna Göre Ülke Grupları ve Büyüme Hızları (Alt Başlıklar) 

    GSYİH Büyüme Hızı (yıllık değişim) 

İhracat İçindeki Payı Ortalama Pay 
(2008) 2007* 2008* 2009* 2007-09 Arası Fark  

(yüzde puan) 
Otomotiv Ürünleri 

Yüksek (Türkiye: % 13.5, 10/139) % 8,2 5,1 2,3 -3,1 -8,2 
Orta % 0,7 6,0 3,6 -1,7 -7,8 
Düşük % 0,1 6,3 5,2 1,5 -4,7 

Makine ve Ulaştırma Araçları (Otomotiv Hariç) 
Yüksek (Türkiye % 13.1, 38/139) % 27,5 5,2 2,1 -3,9 -9,1 
Orta % 5,6 6,3 5,2 0,5 -5,8 
Düşük % 0,8 5,5 5,3 1,5 -4,0 

Demir-Çelik 
Yüksek (Türkiye % 12.8, 8/139) % 5,7 6,2 3,0 -3,1 -9,3 
Orta % 1,2 5,6 2,9 -1,7 -7,3 
Düşük % 0,1 5,1 5,0 1,8 -3,3 

Tekstil-Giyim 
Yüksek (Türkiye % 17.4, 20/139) % 14,0 6,3 5,3 0,5 -5,8 
Orta % 2,3 4,7 2,3 -2,9 -7,6 
Düşük % 0,1 5,4 3,4 0,6 -4,8 

Diğer 
Yüksek % 31,4 4,8 2,5 -3,0 -7,7 
Orta (Türkiye % 18.8, 64/139) % 17,4 6,2 4,0 -1,0 -7,2 
Düşük % 3,4 6,0 5,4 1,5 -4,4 

Not: Ülkeler, 2008 yılında ihracatın GSYİH içindeki payına göre sıralanarak üç eşit gruba ayrılmış ve grupta yer alan ülkelerin büyüme hızlarının medyanı rapor 
edilmiştir. 
Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü, WEO, Bloomberg, TÜİK, TCMB. 
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Türkiye’nin ihracat kompozisyonu incelendiğinde, büyük ölçüde imalat sanayi ürünleri 
ihraç eden bir ülke olduğu görülmektedir (Tablo 5). Türkiye’nin ihracatında otomotiv, makine-
ulaşım parçaları ve demir-çelik ürünleri, sırasıyla, yüzde 14, yüzde 13 ve yüzde 13 gibi 
yüksek paylara sahiptir. Özellikle otomotiv ve demir-çelik ürünlerinde, Türkiye, 139 ülke 
arasında, toplam ihracat içinde en yüksek paya sahip olan ilk 10 ülkeden biridir. Dolayısıyla, 
Türkiye gibi, ağırlıklı olarak yatırım ve dayanıklı tüketim malları ihraç eden, ancak ekonomi 
içinde ihracatın payı yüksek olmayan ülkeler de olumsuz dış talep koşullarının etkisinde 
kalmıştır. 

Tablo 5. Türkiye’nin İhracatının Kompozisyonu (2008, yüzde) 

  İhracat İthalat
Tarım 8,5 6,5

Gıda ürünleri 8,1 4,2
Petrol Ürünleri ve Madencilik 9,0 31,2

Petrol Ürünleri 5,7 22,9
Sanayi 78,6 58,4

Demir ve Çelik 12,8 7,4
Kimyasal Ürünler 4,3 12,5
Makine ve Ulaşım Parçaları 29,6 25,5

Otomotiv Ürünleri 13,5 7,5
Tekstil 7,1 2,8
Hazır Giyim 10,3 1,1

Diğer Ürünler 3,9 4,0
Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü, TÜİK, TCMB 

22..  22..  DDıışş  FFiinnaannssmmaann  vvee  CCaarrii  AAççııkk  

Birçok gelişmekte olan ülke, kalkınma sürecinde ihtiyaç duydukları yatırımları, iç tasarruf 
imkânlarının yetersizliği nedeniyle dış sermaye ile finanse etmekte, diğer bir deyişle cari açık 
vermektedir. Türkiye ekonomisi de yapısal olarak cari açık veren ülkelerden biridir. 

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre yükselen piyasa ekonomilerinde 
gerçekleşen özel sektör kaynaklı sermaye girişi 2007 yılında 1,2 trilyon ABD dolarından, 
2009 yılında 0,4 trilyon ABD dolarına gerilemiştir (IIF, 2010). Küresel kriz ortamında sermaye 
akımlarında yaşanan bu şiddetli daralma, finansman ihtiyacını yurt içi tasarruflar yerine dış 
kaynaklardan sağlayan ülkelerde özel sektörün dış finansmana erişiminde sıkıntı 
yaşamasına sebep olmuştur. Yüksek cari açık ve yüksek cari fazla veren ülkeler arasında 
yaptığımız kıyaslama bu gözlemi doğrulamaktadır. Cari açık veren ülkeler kriz öncesinde 
ortalama olarak daha yüksek büyüme hızı sergilerken 2008 yılının son çeyreğinde küresel 
krizin zirve yapması ile birlikte hızlı bir küçülme sürecine girmiş ve bu ülkelerin büyüme 
oranları, cari fazla veren ülkelere göre daha yüksek gerileme göstermiştir (Grafik 4)3.  

                                                 
3 Çalışmada, milli gelirin yüzde 1’inin altında cari fazla veren veya yüzde 1’in üzerinde cari açık veren ülkeler dikkate alınmamıştır. 
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Türkiye, küresel kriz öncesinde, ortalama olarak GSYİH’nin yüzde 5,5’i oranında cari açık 
vermiştir (Grafik 5). Bilindiği gibi her ülkenin cari açığı, nüfus artış hızı, nüfusun yaş profili gibi 
demografik özellikleri ile, gelişmişlik düzeyi, enerji bağımlılığı, dış varlıkları, büyüme hızı ve 
bütçe açığı gibi yapısal değişkenler tarafından belirlenmektedir. IMF tarafından yapılan bir 
araştırmanın sonuçlarının Türkiye ekonomisine uygulayarak yaptığımız hesaplamada, bütçe 
açığı dışında kalan yapısal unsurların Türkiye’nin cari açığına katkısının, 2005–2008 
döneminde ortalama 5,1 yüzde puan, bütçe açığının katkısının ise 0,6 yüzde puan olduğu 
bulunmuştur. Cari açığın yapısal olarak izlediği yüksek seyrin, Türkiye ekonomisinin küresel 
kriz sırasında dış finansman koşullarındaki dalgalanmalardan önemli ölçüde etkilenmesine 
sebep olduğu görülmektedir (Medina, Prat ve Thomas, 2010).  

Grafik 4. Cari İşlemler Dengesine Göre Ülke Grupları (2008, 
GSYİH'ye oranı, yüzde) ve Büyüme Hızları  

(Yıllık Yüzde Değişim) 

Grafik 5. Türkiye'nin Cari İşlemler Dengesini Etkileyen 
Unsurlar 

(2005-2009, GSYİH'ye Oranı, Yüzde) 
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* GSYİH’nin yüzde 1’inden az cari işlemler fazlası veya açığı veren ülkeler hariç 
Not: Ülke sayısı 57. Ülkeler, 2008 yılında gelişmiş cari işlemler dengesinin GSYİH’ye 
oranında göre sıralanarak üç eşit gruba ayrılmış ve grupta yer alan ülkelerin büyüme 
hızlarının medyanı rapor edilmiştir. 
Kaynak: IFS, TCMB. 
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Kaynak: Medina, Prat ve Thomas (2010), TCMB. 

22..  33..  BBeekklleennttiilleerr  

Beklenti yönetiminin, gerek para ve kredi piyasalarının etkin bir şekilde işleyişi gerekse 
tüketim ve yatırım talebinin istikrarlı bir seyir izlemesi açısından taşıdığı önem, küresel kriz 
sırasında bir kez daha ortaya çıkmıştır. Küresel ekonominin büyüme hızı ve reel kesim güven 
endeksi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır (Grafik 6).  

26 OECD ülkesi ve 4 OECD üyesi olmayan gelişmekte olan ülkenin reel kesim beklentileri 
incelendiğinde, Türkiye’de reel kesim güven endeksinin 2008 yılının ikinci çeyreğinde diğer 
ülkeler ile birlikte azalış eğilimine girdiği, 2008 yılı Temmuz ayı ile 2009 yılı Ocak ayı 
arasındaki dönemde incelenen 30 ülke içerisinde en düşük seviyede gerçekleştiği, 2009 yılı 
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Şubat ayından itibaren tekrar artış eğilimine girerek diğer ülkelerin ortalama değerlerine 
yakınsadığı görülmektedir (Grafik 7). 

Reel kesim güven endeksinin izlediği bu seyir, Türkiye’de özel sektörün ekonomiye ilişkin 
beklentilerinde, diğer ülkelere kıyasla daha belirgin bir bozulma yaşandığını ortaya 
koymaktadır. 2009 yılının ilk çeyreğinde beklentilerde hızlı bir toparlanma yaşanmasında (1) 
Türkiye’nin finans sisteminin krize karşı gösterdiği dayanıklılığın iktisadi birimler tarafından 
genel kabul görmesi, (2) Hükümet tarafından açıklanan geçici teşvik paketlerinin ve Orta 
Vadeli Programın piyasalardaki belirsizliği azaltması ve (3) Merkez Bankasının 2008 yılı 
Kasım ayından itibaren uygulamaya koyduğu önden yüklemeli faiz indirimlerinin önemli bir rol 
oynadığı düşünülmektedir. 

Grafik 6. Reel Kesim Güven Endeksi* ve Küresel Büyüme Hızı 
(Yıllık Yüzde Değişim) 

Grafik 7. Seçilmiş Ülkelerde ve Türkiye’de Reel Kesim 
Güven Endeksi* 
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*27 OECD ülkesi ile 4 OECD üyesi olmayan gelişmekte olan ülkenin reel kesim 
beklentilerinin ve büyüme hızlarının medyanı. 
Kaynak: OECD, TCMB. 
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*Boyalı alan, 27 OECD ülkesi ile 4 OECD üyesi olmayan gelişmekte  
olan ülkenin reel kesim beklentilerinin dağılımını göstermektedir. 
Kaynak: OECD, TCMB 

44..  SSoonnuuçç  

Bu çalışmada, 2007 yılının ikinci yarısında başlayan küresel kriz boyunca ülkelerin dış 
ticaret, sermaye akımları ve beklentiler kanallarıyla krizden nasıl etkilendikleri, bu 
etkilenmenin derecesi ve ülkeler arasında nasıl farklılık gösterdiği incelenmiştir. Araştırma 
sonucunda, ihracatın ekonomi içindeki payı yüksek olan, ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelere 
ihracat yapan, küresel ekonominin devresel hareketlerine duyarlı ürünler ihraç eden ve yurt 
içi tasarruf imkânları düşük olan ülkelerin küresel krizden daha olumsuz etkilendikleri 
bulunmuştur.  
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Çalışmanın Türkiye’ye ilişkin çıkarımları, ihracat pazarlarımızın ve ihraç ürünlerimizin 
özellikleri, ekonominin yurt dışı tasarruflara bağımlı yapısı ve özel sektörün ekonomiye ilişkin 
beklentilerinde ortaya çıkan bozulmanın diğer ülkelere kıyasla daha belirgin olarak 
yaşanması sebebiyle Türkiye ekonomisinin küresel krizin etkisini her üç kanal üzerinden de 
hissettiğini ortaya koymaktadır.  
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