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Abstract:
The health crisis caused by the COVID-19 epidemic has brought about an unprecedented
economic and social crisis in the history of modern capitalism. Although many countries have
taken immediate and significant policy measures, the epidemic has caused the largest economic
recession and employment crisis globally. Although the crisis affects all economies on a global
scale, it is observed that its negative effects on economic growth and employment levels vary
among countries. It will not be sufficient to explain the partially differentiated effects of the
current global crisis among countries with different quarantine measures or policy measures
taken against the crisis. As a matter of fact, there are differences between countries in terms of
the nature, functioning and economic institutions of capitalism. These differences affect the
duration and severity of the crises experienced.
In the 2000s, a series of approaches aiming at comparing modern capitalist systems emerged
(Hall & Soskice, 2001; Boyer, 2002; Amable, 2005; Baumol, Litan, & Schramm, 2007).
Among them, Amable (2005) provides a broader typology that better captures the diversity of
national institutional forms. He concludes that there are five types of capitalism (market-based,
social democratic, continental European, Mediterranean and Asian), according to the
complementarity and hierarchy of national institutions. These capitalism types are the result of
historical, cultural and political compromises between institutions (education systems, labor
market, financial market) and differ greatly in terms of the level of flexibility of the labor
market, the degree of employment protection and social protection, the importance of the
product market competition, financial and education systems. Therefore, it seems appropriate
to explore the idea that these five different models of capitalism have different responses to
crises and are affected by crises in different ways. This study aims to better understand the
impact of the COVID-19 crisis on employment by scanning five different capitalist models and
structural differences.
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Kapitalizmin Çeşitliliği Bağlamında Covid-19 Pandemisinin
İstihdam Üzerine Etkileri
Özet:
Covid-19 salgınının yol açtığı sağlık krizi, modern kapitalizmin tarihinde eşi görülmemiş bir
ekonomik ve toplumsal krizi de beraberinde getirmiştir. Pek çok ülke, önemli bir ölçekte ve
hızda politika önlemleri almasına rağmen salgın küresel olarak görülen en büyük ekonomik
durgunluğa ve istihdam krizine sebep olmuştur. Kriz küresel ölçekte ve tüm ekonomileri
ilgilendiriyor olsa da ekonomik büyüme ve istihdam seviyesi üzerine olan olumsuz etkilerinin
ülkeler arasında farklılıklar gösterdiği de gözlemlenmektedir. Mevcut küresel krizin ülkeler
arasında kısmen farklılaşan etkilerini yalnızca farklı karantina önlemleri ya da krize karşı alınan
politika önlemleriyle açıklamak yeterli olmayacaktır. Nitekim, ülkeler arasında kapitalizmin
doğası, işleyişi ve ekonomik kurumlar açısından farklılıklar söz konusudur. Bu farklılıklar
yaşanan krizlerin süresi ve şiddeti üzerinde etkili olmaktadır.
2000'li yıllarda çağdaş kapitalist sistemleri karşılaştırmayı amaçlayan bir dizi yaklaşım ortaya
çıkmıştır (Hall ve Soskice, 2001; Boyer, 2002; Amable, 2005; Baumol, Litan ve Schramm,
2007). Amable (2005) ulusal kurumsal formların çeşitliliğini daha iyi yakalayabilen daha geniş
bir tipoloji sunmaktadır. Ulusal kurumların tamamlayıcılığı ve hiyerarşisine göre beş tür
kapitalizm (liberal piyasa, sosyal demokrat, kıta Avrupası, Akdeniz ve Asya) olduğu sonucuna
ulaşmaktadır. Bu kapitalizmler, kurumlar (eğitim sistemleri, işgücü piyasası, finans piyasası)
arasındaki tarihsel, kültürel ve politik uzlaşmaların sonucudur ve işgücü piyasasının esneklik
düzeyi, istihdamın ve sosyal korumanın derecesi, ürün pazarındaki rekabetin önemi, finans ve
eğitim sistemleri açısından büyük farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle, bu farklı beş
kapitalizm modelinin krizlere farklı tepkileri olduğu ve krizlerden farklı şekillerde
etkilendikleri fikrini araştırmak uygun görünmektedir. Bu çalışma, beş farklı kapitalist modeli
ve yapısal farklılıkları tarayarak Covid-19 krizinin istihdam üzerindeki etkisini daha iyi
anlamayı amaçlamaktadır.
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