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Işıkları açık tutmak: Tıbbi bir şok için ekonomik ilaç. Richard Baldwin 13 Mart 2020

COVID krizi: 2 eğriyi düzleştirme
COVID 19 eğrisini düzleştirme

SAĞLIK SİSTEMİ KAPASİTESİ

Durgunluk eğrisinin düzleştirilmesi

COVID krizi: 2 aşama
Aşama I - Salgın: Mevcut senaryoların çoğu, bu aşamanın COVID-19
yayılımı sağlanana kadar altı aya kadar sürebileceğini varsaymaktadır,
ancak bu, hastalığın epidemiyolojik evrimine tabidir.
Aşama II - İyileşme: salgın ortaya çıktığında ve ekonomik koşullar yavaş
yavaş kriz öncesi seviyelerine döndüğünde ekonominin karşılaşacağı
zorlukları göz önünde bulundurur.

➢ Ulusal politikalara ek olarak, belediyelerin ekonomik iyileşmeyi
kapsayıcı bir şekilde teşvik etmek için yerel olarak rol üstlenirler

ILO
COVID araştırması…
bulgular
COVID'nin
kayıt dışı çalışanlar
üzerindeki etkisi hakkında birkaç gerçek
Ürdün'de 1 Mayıs 2020 tarihli ILO FAO araştırmasının bulguları
• Ankete katılan işçilerin % 55'i istihdam sürelerinin kısa olduğunu bildirmiştir. Güvencesiz
çalışma (geçici, mevsimsel, düzensiz) Suriyeliler arasında daha yaygındı (% 69).
• Geçerli çalışma izni olan Suriyeli katılımcıların toplam yüzdesi % 30'du (kadınların % 21'i,
erkeklerin % 38'i). Ayrıca, kadın işçilerin %60'ı ve erkek işçilerin yüzde 40'ı hiç çalışma iznine
sahip olmamıştı.
• Krizden önce istihdam edilen tüm Suriyelilerin %35'i işlerini kalıcı olarak kaybetmiş, Ürdünlü
işçilerin sadece yarısı (%17) aynı şeyi bildirdi.
• Anket katılımcıları arasında sosyal izolasyondan önce çalışıyor olan % 47 mevcut durumda işsiz
olduğunu bildirdi: % 13'ü kalıcı olarak görevden alınmış; % 18'i geçici olarak işten çıkarılmış,
ancak kriz sona erdiğinde çalışmaya devam etmesi bekleniyor; ve % 16'sı ücretli izinli.
• Ankete katılanların sadece %9'u hane halkının maddi birikimi olduğunu bildirmiştir.
Katılımcıların sadece %13'ü hane halkının nakit yardım aldığını bildirmiştir.

Ekonomik fırsatların 3 temel direği
Ekonomik fırsatların 3 temel
direği:
✓ İşe erişim
✓ Girişimciliğe erişim
✓ Finansmana erişim
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Kadınların ekonomik fırsatları hakkında birkaç gerçek
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Kadınların ekonomik fırsatları hakkında birkaç gerçek
Ürdün'de işgücü piyasasına eğitimli kadınlar hakim
Çalışma yaşı ve çalışan Ürdün kadınları (DOS, İşgücü Anketi, 2018)
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Kadınların ekonomik fırsatları hakkında birkaç gerçek
Cinsiyet farklılıkları - Ürdün'deki Mikro ve
Küçük İşletmeler
Kadınlara ait işletmeler:
İşletmelerde kadınlar

İşveren olarak kadınlar ve kendi
hesabına çalışanlar

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu, Küresel Cinsiyet
Eşitliği Raporu, 2017

Kaynak: İstatistik Bölümü, İşgücü Anketi, 2018
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•

Evde temelli olma olasılığı 11 kat daha fazla,

•

Kadınları işe alma olasılığı 9,4 kat daha fazla,

•

Yıl boyu faal olma olasılığı daha az,

•

İş için bir özel ulaşım vasıtası (örn., otomobil)
kullanma olasılığı daha az,

•

Maliyeye kayıt olma olasılığı daha düşüktür.
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Kaynak: USAID Ürdün Yerel İşletme Destek
Projesi, Ürdün Mikro ve Küçük İşletmeler Anketi
sürüm 2.3.1 (2015). http://www.jordanlens.org

Kadınların ekonomik fırsatları hakkında birkaç gerçek
Ev tabanlı işletmelerin cinsiyete göre coğrafi dağılımı
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Sosyal Normlar Ürdün'de kadınların
işgücü piyasasına katılımının tüm yönlerini
etkilemektedir
Sadece % 38'i kadınların karma cinsiyetli işyerlerinde çalışmasının
kabul edilebilir olduğuna inanmaktadır.
% 44'ü çalışan kadınların kendilerini tacize maruz bıraktıklarına
inanıyor.
% 35'i çalışan kadınların çalışarak itibarlarını riske attığına inanıyor.

Anket, erkeklerin ve kadınların toplumdan gelen
baskıyı gerçeğe göre yüksek tahmin etme eğiliminde
olduğunu gösteriyor

Evlilik kadınların çalışmasının kabul edilebilirliğini azaltır (%72'ye
kadar).
% 40'tan azı evli çalışan kadınların 17:00'den sonra eve dönmelerinin
kabul edilebilir olduğuna inanmaktadır.
% 54'ü kadının çalışmasının çocuğunu bir akrabaya bırakması halinde
kabul edilebilir olduğunu, ancak annelerin çalışmak için 4,5 yaşına
gelene kadar beklemesi gerektiğini düşündüğünü bildirmiştir
% 84'ü kadınların çalıştığı ailelerin maddi durumlarının daha düşük
olduğuna inanmaktadır; % 51'i kocaların yeterince geçim
sağlayamayacağına ve %31'i kocaların "sorumlu" olmadığına inanıyor.
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Mülteci krizine kalkınma odaklı müdahalenin sürdürülmesi

krizine kalkınma
odaklı müdahale
MülteciMülteci
krizine kalkınma
odaklı müdahalenin
sürdürülmesi
• Hem mültecilerin hem de ev sahibi toplulukların yaşamlarının
iyileştirilmesi.
• İstihdam yaratılması mültecilerin daha çok tek başına ayakta durabilir hale
gelmelerini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda ev sahibi ülkenin
ekonomisine katkıda bulunmak için becerilerini sürdürmelerini ve
geliştirmelerini sağlayacaktır.
➢ Mültecilerin ekonomiye dahil edilmesi COVID krizine rağmen insani ve
kalkınma nedenlerinden dolayı devam ettirilmelidir.

COVID krizinden kurtulma çabaları içinde belediyelerin rolü

COVID krizinden kurtulma çabaları içinde belediyelerin rolü
Nedir?
• Özel sektörü geliştirmek ve istihdam yaratılması yoluyla krizden kurtulma
çabalarının desteklenmesi
• İşe erişim, finansmana ve girişimciliğe erişim, sosyal koruma, dijital
finansman, çocuk bakımı ve kadınların çalışmasına imkan tanıyan olumlu
sosyal normlar vasıtasıyla Savunmasız nüfusların, kadınların ve mültecilerin
ekonomiye dahil edilmesini teşvik etmek

COVID krizinden kurtulma çabaları içinde belediyelerin rolü
Ekonomik fırsatlar nasıl iyileştirilebilir? Bir politikalar yelpazesi
• Diyalog,

arabuluculuk

ve

sosyal

gerilimlerin

(varsa)

önceden

tahmin

edilip

hafifletilmesi/önlenmesi yoluyla sosyal uyumun ve mültecilerin ekonomik fırsatlara
erişiminin devamlılığını sağlamak
• Yerel düzeyde özel sektör konularını tespit etmek için kamu-özel sektör diyalogları

• Yerel rekabet gücünün teşvik edilmesi ve küme girişimlerinin desteklenmesi
• İşletmeleri lisanslama sürecinin hızlandırılması ve bürokrasinin azaltılması
• Yerel küçük ve orta işletmelerden kamu satın alımları
• Çalışanlara ve yardım alıcılara dijital ödeme yaparak dijital finansal içermenin teşvik edilmesi
• (Geçici) istihdam sağlamak için yoğun kamu işleri ve iş başına para ödeme

• Sosyal korumaya erişimi kolaylaştırmak için savunmasız nüfusların tespit edilmesi

COVID krizinden kurtulma çabaları içinde belediyelerin rolü
Kadınları güçlendirme çabalarını nasıl iyileştirebiliriz? Bir politikalar yelpazesi

• Hukuki yardım vasıtasıyla toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin tespit edilmesi ve ele
alınması
• Çocuk bakım hizmetlerinin hem kamuda hem özel sektörde canlandırılması (daha
yoksul aileler için çocuk bakımı masraflarının sübvansiye edilmesi)
• Kadın dostu ulaşım imkanları (taciz karşıtı) temin edilmesi

• Kamu satın alımları vasıtasıyla kadınların yönettiği işletmelerin desteklenmesi
• Ev

temelli

işletmeler

kolaylaştırılması
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Teşekkür ederim

