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ÖZET
Bu
çal ma
kriz
döneminde
i letmelerin
ihracat
davran lar ndaki de i imleri “ihracat a ama” modeli çerçevesinde
ortaya koymay amaçlam t r. Afyon’da yerle ik 94 adet ihracatç
i letmeye uygulanan anket çal mas , i letmelerin 1998-2002
döneminde ihracat faaliyet ve performanslar n
artt rd n
göstermektedir. Ayr ca belirtilen kriz döneminde i letmelerin ihracata
de in gayret ve alg lamalar daha olumlu hale gelmi tir.
ABSTRACT
This study aims at analysing the changes in export behaviour
of exporters in times of economic crisis within the framework of
“export stages model”. The findings of the survey on 94 exporting
firms in Afyon show that the export activities and the performance of
the companies significantly increased between 1998-2002. The
attitudes of the firms towards the export activity during that time
period become more positive, too.
GR
. letmelerin ihracat davran n aç klamaya yönelik bir çok
yakla m olsa da “a ama” modeli en yayg nca kullan lan yakla md r.
A ama modelinde her bir ileri a ama, ihracat faaliyetlerine de in artan
bir e ilimi temsil eder. .hracat n a ama modeli, tutum ve deneyimin
ihracat geli iminin temel faktörü oldu u varsay m na dayan r. Her ne
kadar kaynak mevcudiyeti ihracat için önemliyse de a ama modeli
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ihracat geli imini etkileyen önemli de i kenin, yöneticilerin ihracat n
maliyet, fayda ve risklerine ili kin tutumlar oldu unu ima eder1.
Bu çal ma i letmelerin kriz dönemlerinde, ihracat a ama
modelinin öngördü ü hiyerar i düzene inde nas l hareket ettiklerini
ortaya koymay amaçlamaktad r. Ayr ca modelce öngörülen farkl
a amalardaki i letmelerin ihracat performans düzeyleri de
kar la t r lacakt r. Çal ma i letmelerin kriz döneminde ihracat n risk
ve faydas na de in alg lamalar nda de i iklik olup olmad n da
ara t racakt r. Bu amaçla Afyon’da yerle ik 94 adet ihracatç
i letmeye anket uygulanm t r.
Çal man n takip eden ikinci bölümünde ihracatta a ama
modeli ve ihracat performans na de in literatür ara t rmas sonuçlar
verilecektir. Üçüncü bölüm çal ma metodolojisi hakk nda bilgi verip
çal ma bulgular n irdeleyecektir. Çal ma, sonuç bölümü olan
dördüncü bölüm ile bitecektir.
I. L TERATÜR ARA TIRMASI
A) .HRACATTA A:AMA MODEL.
.hracat yönelimi, ö renme silsilesi ya da ihracat a amalar
eklinde kavramla t r labilecek bir geli imsel süreçtir2. Uyar c lar,
i letmenin bir üst ihracat a amas na ula mas na neden olur; bu
a amada ele edilen deneyim (ö renim), i letmenin alg lamalar ,
beklentileri, ve yönetimsel kapasitesi gibi faktörleri etkiler; böylece
yeni bir uyar c i letmenin bir üst ihracat a amas na ula mas na neden
olur. Bu i lem bu ekilde döngü olarak devam eder3.
Literatür ara t rmas farkl ihracat a ama modellerinin varl n
ortaya koymaktad r. Wisconsin’de yerle ik 423 üretim i letmesi
1

Jonathan CALOF ve Wilma VIVIERS, “Internalization Behaviour of Small-and
Medium-Sized South African Enterprices”, Journal of Small Business Management,
October 1995, s.71-73.
2
Esra GENÇTÜRK, “The Effect of Export Assistance Program Usage on Export
Performance: A Contingency Explanation”, Journal of International Marketing,
Vol.9, Issue.2, 2001.
3
Warren J.BILKEY, “An Attempted Integration of the Literature on the Export
Behaviour of Firms”, Journal of International Business Studies, 1977, s.39.
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üzerine yapt klar çal malar nda, Bilkey ve Tesar4 i letmelerin u
ihracat geli tirme sürecini takip ettiklerini ortaya koymu lard r:
1.a ama :. letme ihracata ilgi duymaz, kendi çabas olmaks z n
gelen ihracat sipari lerini dahi yerine getirmez.
2.a ama :. letme kendi çabas olmaks z n kendisine ula an
ihracat sipari lerini yerine getirir. Ancak ihracat fizibilite çal mas
yapmaz.
3.a ama :. letme aktif olarak ihracat fizibilite çal mas yapar.
4.a ama :. letme psikolojik olarak kendini yak n hissetti i
ülkelere deneyimsel olarak ihracat yapar.
5.a ama :. letme tecrübeli bir ihracatç olup, ihracat n de i en
döviz kurlar , tarifeler gibi de i kenlere göre düzenler.
6.a ama :. letme psikolojik olarak uzak hissedilen ba ka
ülkelere de ihracat yapar.
Bir ba ka çal ma ise ihracat a amas tipolojisi olarak u üç
a amay benimsemi tir: (1) yönetim ihracat ilgi duymaktad r, (2)
yönetim ihracata ilgi duymaktad r, ancak henüz ihracat
yapmamaktad r, (3) yönetim ihracat yapmaktad r5.
Leonidou ve Katsikeas ihracat geli im sürecini u üç süreç
olarak bölümlenebilece ini belirtmektedirler6: (1) ön-ilgi, (2) ilk ve
(3)geli mi süreç. Ön-ilgi a amas ise u üç tip firmay kapsar:
ürünlerini sadece iç piyasada sat p ihracat dü ünmeyen i letmeler,
ürünlerini sadece iç piyasada sat p ihracat yapmay dü ünen i letmeler
ve eskiden ihracat yapm olup u an ihracat b rakm olan i letmeler.
.lk a ama olarak adland r lan süreçte ise i letme zaman zaman ihracat
yapmaktad r. Geli mi a amada i letmeler yo un yurt d deneyimine
sahip düzenli ihracatç lard r ve yurt d ihracat n daha üst a amalar n
hedeflerler.
4

Warren J.BILKEY ve George TESAR, “The Export Behaviour of Smaller-Sized
Wisconsin Manufacturing Firms”, Journal of International Business Studies, 1975,
s.93.
5
Jonathan CALOF, “The Relationship Between Firm Size and Export Behaviour
Revisited”, Journal of International Business Studies, Vol.25, Issue.2, 1994.
6
Leonidas C.LEONIDOU ve Constantine S.KATSIKEAS, “The Export
Development Process: An Integrative Review of Empirical Models”, Journal of
International Business Studies, Third Qurater 1996, s.524-525.
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Peru’dan 41 adet tekstil i letmesinin ihracat yönelimi ile
teknoloji seçimi aras ndaki ili kisinin ara t r ld
çal mada ihracat
yönelimi u üç de i ken ile ölçülmü tür: (1) i letmelerin ihracat n n
olup olmad , (2) ihracat yap lan y l say s n n i letme ya na
bölünmesi ile elde edilen endeks ve (3) toplam üretimin yüzdesi
olarak ihracat hacmi7. Güney Afrika’da yerle ik 179 i letme üzerinde
yap lan çal mada toplam sat lar n yüzdesi olarak ölçülen ihracat
yo unlu una dayal u dört ihracat a ama modeli tan mlanm t r:
ihracat olmayan i letmeler, ihracat oran %1-24 olanlar, ihracat oran
%25-49 olanlar ve ihracat %50’den fazla olan i letmeler8.
Midwestern’deki 162 üretim i letmesine uygulanan bir çal mada u 5
adet ihracat a amas kullan lm t r: (1) Pasif e ilim: ihracat az ilgi
olmas ve ihracat yap labilirlili ine de in fizibilite çal mas
yap lmamas , (2) Ara t r c e ilim: ihracat yap labilirlili ine de in
fizibilite çal mas yap lmas fakat %5’in alt nda mevcut ihracat oran ,
(3) Deneyimsel e ilim: co rafi olarak ya da kültürel olarak yak n
ülkelere deneyimsel olarak %5’in üzerinde bir oranla ihracat
gerçekle tirilmesi, (4) Aktif e ilim: yüzde be in üzerinde bir ihracat
oran na sahip olarak düzenli bir ekilde ihracat yapmak, (5) Yerle ik
e ilim: yüzde be üzerinde bir ihracat oran na sahip olmak ve dünya
ölçe inde ihracat f rsatlar ara t r p gerçekle tirmek9. Reid10 ihracat
yay lmas n n, u be a amal hiyerar iden olu an bir süreç oldu unu
belirtmi tir: ihracata ilgi duymak, ihracat yapmay arzulamak, deneme
amaçl ihracat yapmak, ihracat de erlemek ve ihracat benimsemek.
B) .HRACAT PERFORMANSI ÖLÇÜLER.
.hracat performans kavram hakk nda genel kabul görmü bir
tan m olmay p geçmi çal malar bu kavram farkl boyutlarda

7

John DANIELS ve Fernando ROBLES, “The Choice of Technology and Export
Commitment: The Peruvian Textile Industry”, Journal of International Business
Studies, Spring/Summer 1982, s.76.
8
CALOF-VIVIERS, s.75.
9
GENÇTÜRK.
10
Stan REID, “The Decison-Maker and Export Entry and Expansion”, Journal of
International Business Studies, Fall 1981, s.102.
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ölçmektedir. Çavu gil ve Zou11 ihracat performans n , ihracata de in
ekonomik ve stratejik amaçlar n, ihracat pazarlama stratejisi
planlamas ve uygulamas ile ne derece ba ar ld
olarak
tan mlamaktad r. Ekonomik amaçlar karl l k ve has la gibi hedefler
iken, stratejik amaçlar piyasa geni lemesi, yabanc piyasalarda yer
edinme gibi hedefleri içerir. Çavu gil ve Zou ihracat performans
ölçüsü olarak ekonomik amaçlar n yan s ra ihracat n toplam i
içindeki öneminin art , ihracat engellerinin a lmas , ihracat e ilimi,
ürünlerin ihracat distribütörlerince kabulü, ihracata de in tutum gibi
ölçülerinin de çal malarda kullan ld n belirtmektedir. Çavu gil ve
Zou ihracat performans n u dört boyutta ölçmü lerdir: (1) yabanc
piyasalarda yer edinmek, rekabetçi bask lara yan t vermek gibi
yönetim amaçlar n n gerçekle mesi, (2) ihracat giri iminden sonraki
ilk 5 y ldaki ihracat sat büyüme h z , (3) ihracat giri iminden sonraki
ilk 5 y ldaki genel karl l k, (4) ihracat giri imine de in yönetimin
ba ar alg lamas . Avustralya’da ve .ngiltere’de ihracat performans
de erlemesi yapan Styles12 ise Çavu gil ve Zou’nun ölçüsünü u
ekilde de i tirmi tir: (1) stratejik hedeflerin elde edilmesinin
de erlemesi, (2) be y ll k karl l k ve (3) ba ar de erlemesi.
Amerika’daki servis i letmelerinin ihracat performans n ölçen bir
çal ma ise performans ölçümü olarak ihracat oran , ihracat yap lan
ülke say s , yöneticilerin ihracat karl l na de in alg lamalar n ve
yöneticilerin ihracat performans ndan memnuniyetini kullanm t r.13
.hracat performans ile ilgili 93 adet çal may inceleyen
Katsikeas, Leonidou ve Morgan14, 42 adet farkl ihracat performans
ölçümü tespit etmi lerdir. Bunlar n ihracat sat oran , ihracat
11

S.Tamer ÇAVU:G.L ve Shaoming ZOU, “Marketing Strategy-Performance
Relationship: An Investigation of the Empirical Link in Export Market Ventures”,
Journal of Marketing, Vol.58, January 1994, s.1-21.
12
Chris STYLES, “Export Performance Measures in Australia and the United
Kingdom”, Journal of International Marketing, Vol.6, No.3, 1998, s.20-21.
13
Steven WHITE, David GRIFFITH ve John RYANS, “Measuring Export
Performance in Service Industries”, International Marketing Review, Vol.15, No.3,
1988, s.193-194.
14
Constantine KATSIKEAS, Leonidas LEONIDOU ve Neil MORGAN, “FirmLevel Export Performance Assessment: Review, Evaluation, and Development”,
Journal of Academy of marketing Science, Vol.28, No.4, 2000, s.498.
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büyümesi gibi bir k sm yo unca kullan l rken, baz lar ise (art k
ihracat yap lmayan piyasa say s , ihracat sat lar n n yat r m getirisi,
ihracat n i letme ününe katk s gibi) sadece birer çal mada
kullan lm t r. Baz ihracat performans ölçüleri sat lar ve kar gibi
ekonomik data kullan m içerirken di erleri de yönetici alg lamalar na
dayanmaktad r15. Reid16 ihracat performans ölçülerinin, ihracat ile
ilgili olma seviyesinin bir göstergesi olmas gerekti ini belirtmektedir.
Büyüme, ihracat sat lar n n göreceli büyümesi, yeni pazar geni leme
oran ve yeni ürün sunma oran , ihracat davran n n genel boyutlar n
ortaya koyan bu tür ölçülerdendir. Dominquez ve Sequeira17 en
yayg nca kullan lan performans göstergesinin ihracat yapan ve
yapmayan i letmeler eklindeki ayr m oldu unu belirttikten sonra
ihracat performans n ölçmede u ölçülerin de kullan ld n
belirtmi tir: ihracat n sat lara oran , i letmenin ihracat büyümesi ve
karl l , ihracat n devam etmesi veya sona ermesi, ihracata ba lama
karar ve ihracat hacmi.
II.ARA TIRMA BULGULARI
A) ÖRNEKLEM VE VER. TOPLAMA SÜREC.
Bu çal ma, ihracat a ama modeli çerçevesinde, i letmelerin
kriz döneminde ihracat davran ndaki de i imleri ve farkl ihracat
a amalar ndaki i letmelerin farkl ihracat performans gösterip
göstermediklerini ortaya koymay amaçlam t r. Yak n zaman
dilimine de in verilecek yan tlar n daha s hhatli olaca dü üncesi ile
incelenen kriz dönemi 1994-2002 olarak de il 1998-2002 olarak
seçilmi tir. Uygulama, Afyon .li’nde yerle ik 94 üretim i letmesi
üzerinde gerçekle tirilmi tir. Örneklemi olu turan 94 i letmeye 2002
y l Nisan-May s aylar nda ula lm ve yüz yüze görü me yöntemi ile
anket uygulanm t r. Örneklem seçiminde, üretim i letmesi olman n
15

Tage Koed MADSEN, “Executive Insights: Managerial Judgement of Export
Performance”, Journal of International Marketing, Vol.6, No.3, 1998, s.84.
16
Stan REID, “The Decision-Maker and Export Entry and Expansion”, Journal of
International Business Studies, Fall 1981, 101-112.
17
Luis DOMINQUEZ ve Carlos SEQUEIRA, “Determinants of LDC Exporters’
Performance: A Cross-Natioanl Study”, Journal of International Business Studies,
First Quarter, 1993, 19-40.
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yan s ra 1998-2000 y l aras nda ihracat deneyimi olma kriteri de
belirleyici özellik olmu tur.
Çal mada i letmelere, literatür ara t rmas ndaki bulgular
nda saptanan 5 a amal ihracat a ama modelinde öngörülen
a amalar n hem 1998 y l için ve hem de anket uyguland an itibar
ile (Nisan/May s 2002) hangisinde olduklar sorulmu tur. .kinci
olarak, i letmelere ihracat performans ile ilgili alg lamalar nda 19982002 döneminde ne gibi de i im ya ad klar 1(=artm t r),
2(=de i memi tir), 3(=azalm t r) eklinde 3’lü ölçekli sorular
eklinde yöneltilmi tir. Daha sonra mevcut farkl ihracat
a amalar ndaki i letmelerin bu performans ölçüleri aç s ndan farkl l k
gösterip göstermedi i ANOVA analizi ile test edilmi tir. Son olarak
i letmelere hem yak n kriz dönemi olan 1998-2002 döneminde hem
de mevcut durumda ihracat davran na ili kin 1(=kesinlikle
kat l yorum) ile 5(=kesinlikle kat lm yorum) eklinde 5 noktal Likert
ölçekli sorular yöneltilmi tir.
Anket formlar ndaki veriler bilgisayar ortam nda SPSS
program ile analiz edilmi tir. Çal mada yüzde analizi ve de i kenler
aras nda istatistiksel olarak anlaml ba ml l k ili kisi olup olmad n
test etmeye yönelik olarak ortalama analizleri ile Anova analizi
uygulanm t r.
B) ARA:TIRMA BULGULARI
Örneklemi olu turan i letmelerin toplam sat gelirleri içindeki
ihracat oran ortalama %55 olup i letmeler ortalama 47,66 i çi
çal t rmaktad rlar. Düzenli ihracat yapt klar i letme say s ise
ortalama 7.85 olup düzeni, ihracat yap lan ülke say s ortalama
4.51’dir.. Örneklemin di er özellikleri Tablo 1’de gösterilmi tir.
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Tablo 1 Örneklemin Özellikleri
No

%

. letmenin Hukuki Yap s
A.:.
Limited
:ah s i letmesi

24
61
9

25,6
64,9
9,6

Faaliyette Bulundu u Sektör
Motor, makine, c vata, ekipman
G da

10
10

10,6
10,6

Tekstil ve konfeksiyon
Mermer
Di er

2
65
7

2,1
69,1
7,6

Sat lar kime yap l yor
Direkt tüketiciye/kullan c ya
Yurtd ndaki Acenteye/Temsilciye
Yurtd nda ba ms z Toptanc ya
Toplam

17
16
61
94

18,1
17,0
64,9
100.0

Tablo 1’den de görüldü ü gibi örneklemi olu turan
i letmelerin yar dan fazlas limited irkettir (%64,9). Faaliyette
bulunulan sektörlerin ba nda s ras yla mermer, makina ekipman ve
g da gelmektedir. Ayr ca örneklemde plastik aksam, kimyevi madde,
cam ürünleri üreten i letmeler de vard r. . letmelerin ço unlu u
(%64,9) ihracatlar n ba ms z toptanc lara yapmaktad rlar.
1. hracat A+amas@ndaki DeAi+im
Çal ma ba nda verilen literatür ara t rmas ve i letme
yöneticileri ile yap lan görü meler neticesinde çal mada uygulanmak
üzere u be ihracat a amas belirlenmi tir:
(1)
i letmemiz yurt içi piyasaya hitap eder, ancak bu arada
çabam z neticesi olmayan kendili inden gelen ihracat sipari lerini de
yerine getirir; ancak kendili inden ihracat imkan ara t rmaz,
(2)
i letmemiz ihracat imkanlar n ara t r r,
(3)
i letmemiz deneme amaçl bir ya da birkaç d pazara
mal satar,
(4)
i letmemizin sürekli mal satt pazarlar vard r,
(5)
i letmemizin sürekli mal satt pazarlar vard r; ayr ca
mal satabilece imiz ilave pazarlar için pazar ara t rmas yapmaktay z.
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Ankette i letmelere, hem 1998 y l ba itibar ile ve hem de
anketin uyguland
dönem olan 2002 y l itibar ile ihracat
davran lar n n bu be a amadan hangisine uydu unu belirtmeleri
istenmi tir. 1998 y l için verilen yan tlar n ortalamas 3,33 iken, 2002
y l için 3,97’dir. Bu da örneklemin 1998 y l nda daha çok deneme
amaçl s n rl say da pazara mal satt n , 2002 y l nda ise sürekli mal
satt
pazarlara sahip oldu unu göstermektedir. E li t-testi bu iki
dönem için var olan farkl l n istatistiksel olarak anlaml oldu unu
ortaya koymu tur (t de eri:4.202, p<0,001). Bu sonuç, i letmelerin
kriz döneminde ihracat daha çok benimsediklerini ortaya
koymaktad r.
2. hracat Performans@ DeAi+im Alg@lamalar@
. letmelere literatür ara t rmas nda en yayg nca kullan lan
performans ölçümlerinden
oldu u saptanan 6 adet ifadeye
kat l mlar n n 1998-2002 döneminde nas l de i tikleri sorulmu tur. Bu
soruya verilen yan tlar n dökümü Tablo 2’de görülmektedir.

1998-2002 ARASI

.hracat n i letme büyümesine
etkisi
.hracat n i letme karl l na
katk s
Düzenli al -veri yap lan ülke
say s
Toplam sat lar içindeki ihracat
oran
Düzenli al -veri yap lan
i letme say s
.hracat performans

AZALMI TIR

DEG MEM
TR

ARTMI TIR

Tablo 2. +letmelerin ihracat Performanslar@n@n 1998-2002
Dönemindeki DeAi+imine DeAin Alg@lamalar@
ORTALAMA*

60

25

9

1,46

52

30

12

1,57

51

30

12

1,58

54

25

15

1,59

47

36

11

1,63

51

25

17

1,63

(otlar:
Ortalama de+er, 1 (= ‘artm/0t/r’), 2 (=de+i0memi0tir’) ve 5 (= ‘azalm/0t/r’) ölçe+indeki ortalamad/r.
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Tablo 2’den de görüldü ü gibi, i letmelerin ço unlu u
performans ölçe inin hepsinde performanslar n n 1998-2002
döneminde artt n belirtmektedir. Yan tlar n ortalamalar , alg lanan
pozitif de i imin en çok “ihracat n i letme büyümesine etkisi” (1.46
ortalama), “ihracat n i letme karl l na etkisi” (1.57 ortalama),
“düzenli al -veri yap lan ülke say s ” (1.58) ve “toplam sat lar
içindeki ihracat oran ” (1.59 ortalama) ölçülerinde oldu unu ortaya
koymaktad r.
3.Farkl@
hracat A+amas@ndaki
Performanslar@n@n Kar+@la+t@r@lmas@

+letmelerin

hracat

Çal man n bu bölümünde farkl ihracat a amas nda olan
i letmelerin, kriz döneminde ihracat performans geli imlerine ili kin
alg lamalar nda farkl l klar olup olmad
ara t r lm t r. Anketin
uyguland 2002 y l nda be farkl a amadaki i letmelerin 1998-2002
y l na de in ihracat performanslar na de in kar la t rmalar Tablo
3’te verilmi tir.
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Tablo 3 Farkl@ hracat A+amas@ndaki +letmelerin hracat
Performanslar@n@n Kar+@la+t@r@lmas@
hracat a+ama no:
(1) (2) (3) (4) (5) F-deAeri

1998-2002 ARASI

(N= yan t say s )
.hracat n i letme büyümesine
katk s ndaki de i im
.hracat n i letme karl l na
katk s ndaki de i im
Düzenli al -veri yap lan i letme
say s ndaki de i im
.hracat oran ndaki de i im
Düzenli al -veri yap lan ülke
say s ndaki de i im
.hracat performans ndaki de i im

(11) (12)

(3)

(11) (57)

1,55

2,08

1,67

1,18

1,35

4,07***

1,55

2,08

1,67

1,36

1,51

2,00

2,18

1,83

2,00

1,55

1,39

4,05***

2,18
2,09

1,92
1,92

1,67
1,67

1,64
1,80

1,39
1,45

3,70**
3,15**

2,18

2,00

1,67

1,64

1,45

3,11**

(otlar:
hracat a0amalar/:

(1) i0letmemiz yurt içi piyasaya hitap eder, ancak bu arada çabam/z neticesi olmayan
kendili+inden gelen ihracat sipari0lerini de yerine getirir; ancak kendili+inden ihracat imkan/
ara0t/rmaz,
(2) i0letmemiz ihracat imkanlar/n/ ara0t/r/r,
(3) i0letmemiz deneme amaçl/ bir ya da birkaç d/0 pazara mal satar,
(4) i0letmemizin sürekli mal satt/+/ pazarlar/ vard/r,
(5) i0letmemizin sürekli mal satt/+/ pazarlar/ vard/r; ayr/ca mal satabilece+imiz ilave
pazarlar için Pazar ara0t/rmas/ yapmaktay/z.
Ortalama de+er, 1 (= ‘artm/0t/r’), 2 (=de+i0memi0tir’) ve 5 (= ‘azalm/0t/r’) ölçe+indeki ortalamad/r.
* p < 0.1, **p<0,05, ***p<0,01.

Tablo 3’ten de görüldü ü gibi ileri ihracat a amas nda olan
i letmeler tüm ihracat performans boyutlar nda di er a amadaki
i letmelere göre 1998-2002 döneminde daha çok olumlu de i im
ya ad klar na inanmaktad rlar. Kendilerini ileri ihracat a amas nda
alg layan i letmeler istatistiksel olarak anlaml olmak üzere di er
i letmelere göre ihracat n i letme büyümüsine katk s nda (p<0,01),
düzenli al -veri yap lan i letme say s nda (p<0,01), ihracat oran nda
(p<0,05) düzenli al -veri yap lan ülke say s nda (p<0,05) ve ihracat
performans nda (p<0,05) art oldu unu ifade etmi lerdir.
4. hracat@n Davran@+@n@n 1998-2002 Dönemi le Mevcut
Zaman Aç@s@ndan Kar+@la+t@r@lmas@
Tablo 4’te ise i letmelerin ihracat davran lar n n 1998-2002
dönemi ile mevcut zaman aç s ndan bir de i iklik gösterip
göstermedi i ortaya konmu tur. Bu amaçla, i letmelere ihracata de in
tutumlar na ili kin literatür ara t rmas nda saptanan bir grup ifadeye
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1998 y l nda ve anketin uyguland 2002 y l nda kat l m düzeylerini
belirtmeleri istenmi tir. Bu iki döneme ait yan t ortalamalar na
uygulanan e li t-testi sonuçlar Tablo 5’te verilmi tir.
Tablo 4. hracat@n Davran@+@n@n 1998-2002 Dönemi ile Mevcut Zaman
Aç@s@ndan Kar+@la+t@r@lmas@
Ihracat@n Fayda ve Riskine DeAin
fadeler

.hracat: i letmemiz için arzu edilen bir
i lev
. letmemizin yeni d piyasalara girme
çabas : sürekli
.hracat : iç piyasaya göre daha karl

1998-2002
Aras@
Süreçte
Kat@l@m
Düzeyi

Mevcut
Durumda
Kat@l@m
Düzeyi

Ort.

SS

Ort.

SS

1,62

0,92

1,47

0,78

1,682*

2,06

1,09

1,83

0,91

2,320**

t testi

2,08

1,12

2,06

1,15

0,253

Ürünlerimiz : piyasada temel üstünlü e
sahip
.hracat : yurt içi piyasaya göre karl l
artt rmada daha etkin
.hracat: yurt içi sat lardaki dalgalanmalara
kar emniyet güvencesi
Yönetimin ihracat yakla m : planl

2,15

1,02

2,08

1,01

0,637

2,32

1,18

2,10

1,11

2,598**

2,24

1,15

2,20

1,26

0,382

2,28

1,11

2,24

1,14

0,604

.hracat piyasas nda i letmemiz : güçlü

2,63

1,19

2,49

1,19

1,927**

.hracat sat lar m z : istikrarl

2,59

1,16

2,51

1,23

0,881

. letmemiz : teknoloji yo un

2,67

1,21

2,59

1,18

1,222

.hracat karlar : beklentimizi kar l yor

2,71

1,19

2,70

1,23

0,094

.hracat : yurt içi sat lara göre daha riskli

3,29

1,18

3,25

1,27

0,476

.hracat : co rafi olarak yak n ülkelere
yap l yor
Tek ba na iç piyasa kapasitemizi :
dolduruyor

3,41

1,30

3,44

1,33

-0,210

3,73

1,08

3,69

1,12

0,303

Ortalama de+er, 1 (= ‘kesinlikle kat/l/yorum’) ve 5 (= ‘kesinlikle kat/lm/yorum’) ölçe+indeki ortalamad/r.
* p < 0.1, **p<0,05, ***p<0,01.

Tablo 4’den de görüldü ü gibi, i letmeler ihracat ile ilgili hem
1998 ve hem de 2002 y l na ili kin u ifadelere medyan de eri 3^ten
büyük ortalama gösteren yan t vererek kat l m göstermemi0lerdir:
ihracat n yurt içi sat lara göre daha riskli olmas , ihracat n co rafi
olarak yak n ülkelere yap lmas ve iç piyasan n tek ba na kapasiteye
doldurmas . 1998 dönemine nazaran, i letmelerin mevcut durumda
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yeni piyasalara girme süreklili i artm (p<0,05), ihracat yurt içi
sat lara göre karl l artt rmada daha etkin olarak görülmü (p<0,05),
ihracat i letme için daha çok arzu edilen bir i lev haline gelmi
(p<0,10) ve i letmeler kendini ihracat piyasas nda daha çok güçlü
alg lam lard r (0,05). . letmeler her iki dönem için de u ifadelere
benzer seviyede kat l m göstermektedirler: ihracat n iç piyasaya göre
daha karl olmas , ürünlerin temel üstünlü e sahip olmas , ihracat n
yurt içi sat lardaki dalgalanmalara kar emniyet güvencesi olmas ,
ihracat yakla m n n planl olmas , ihracat yakla m n planl olmas ,
ihracat sat lar n n istikrarl olmas , i letmenin teknoloji yo un olmas
ve ihracat karlar n n beklentileri kar lamas .
SO UÇ
Çal ma
kriz
döneminde
i letmelerin
ihracat
performanslar ndaki de i imi “ihracat a ama” modelini esas alarak
analiz etmeyi hedeflemi tir.. Bu amaçla Afyon’da yerle ik ve 19982002 aras ihracat yapm 94 üretim i letmesine anket uygulanm t r.
Çal ma sonuçlar i letmelerin belirtilen kriz döneminde ihracat
daha çok benimsediklerini ve ihracat faaliyetlerini artt rd n ortaya
koymu tur. 1998 y l ba nda ancak s n rl say da pazara ve nadiren
ihracat yap l rken i letmeler 2002 y l nda sürekli olarak ihracat yapar
hale gelmi lerdir. . letmeler belirtilen kriz döneminde ihracat
performanslar ndaki de i imin de art
yönünde oldu unu
belirtmektedirler. 2002 y l itibar ile ihracat faaliyetleri daha kapsaml
olarak nitelendirilebilecek i letmeler di er i letmelere göre kriz
dönemindeki ihracat performanslar n n daha yüksek seviyede artt n
belirtmi lerdir. . letmelerin ihracata de in gayret ve alg lamalar ,
1998 y l na göre 2002 y l için daha olumludur.
Çal ma genel olarak kriz dönemlerinde daralan ve kar marj
azalan iç piyasaya kar n ihracat n etkin ve benimsenen bir alternatif
oldu unu ortaya koymaktad r. Bu da i letmelerin üst düzey yönetici
seçimlerinde ve i letme kültüründe d ticaret e ilimine önem
vermeleri gerekti ini ortaya koymaktad r. Ayr ca devlet taraf ndan da
özellikle ihracat pazar bulma gayretlerinde özel sektöre te vik
verilmesi zaten olumlu ekilde benimsenen ihracat tutumunun sonuç
vermesinde katalizör görevi görecektir.
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