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Her yıl İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından yayımlanan “İstihdam Görünüm
Raporu”, bu yıl Kovid-19 krizi ve kriz öncesi ve sonrası iyileşme sürecini izleme temasıyla hazırlandı.
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Almanya’da Kovid-19 Salgınının
İş Dünyasına Öğrettikleri

Almanya’da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı
Hubertus Heil’in çağrısıyla Ocak 2020
yılında kurulan İş Dünyası Danışma Kurulu
18.05.2021 tarihinde ilk raporunu yayımladı.
Söz konusu Kurul, her yıl düzenli olarak Federal Çalışma ve Sosyal İşler
Bakanlığı’na çalışma hayatına ilişkin önemli hususlarda rapor sunmak
üzere oluşturuldu. Kurul üyeleri, kamu kurumları, sendikalar, düşünce
kuruluşları, araştırma şirketleri, özel sektör temsilcileri ile
akademisyenlerden oluşuyor.
Söz konusu raporunda çeşitli önerilerde bulunan Kurul, önerilerini başta
Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı olmak üzere tüm politika
yapıcıların dikkatine sundu. Raporda öneriler dört farklı başlık altında
toplandı.
1- Salgın şartlarından öğrenilecekler: Kurul, salgın nedeniyle birçok sektörde hızlı bir şekilde geçilen uzaktan
çalışma yöntemleri ile özellikle çalışanların ulaşılabilir olmaları gereken süreler ve çalışma saatleri konularında
belirsizliklerin baş gösterdiğini, ayrıca çalışanların yeni çalışma yöntemleri için teknik olarak desteğe ihtiyaç
duyduklarını tespit etti. Kurul, salgın döneminde edinilen tecrübelerden yararlanılması ve yasal düzenlemeler
yapılırken bu tecrübelerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Diğer taraftan Kurul, söz konusu raporda salgın
dönemleri için iş yerlerinde hijyenik ve sağlıklı çalışma şartlarının çerçevesinin belirlenmesi amacıyla yasal
düzenlemelere ihtiyaç olduğunu da belirtti. İşletme içi iletişim, etkileşim ve yenilikçilik ruhu için çalışanların belli
düzeyde de olsa işletmede bulunmaları gerektiğini kaydeden rapor, evden çalışma şekli her ne kadar önem
kazanmış olsa da işyerinde bulunma ve uzaktan çalışma sürelerinin belli bir denge içerisinde karma bir yöntem
benimsenerek yürütülmesinin daha doğru olacağını vurguluyor.
2- Kısmî süreli istihdam veya kısa çalışma biçimlerini krizlere karşı dayanıklı hale getirmek: Rapora göre,
salgın dönemi yarı zamanlı çalışanların işlerini kaybetmeleri halinde sosyal korumadan ne kadar yoksun
olduklarını bir kez daha gösterdi. Nitekim Almanya’da haftalık belli bir saatin altında çalışanlar sosyal güvenlik
primlerinden muaf tutuluyor. Bu durum kısmî süreli çalışanların iş kaybı riskine karşı yeteri kadar
korunmadıklarını ortaya koyuyor. Kurula göre bu uygulama sürdürülebilir değil. Söz konusu rapora göre,
muafiyet düzenlemeleri daraltılmalı. Örneğin muafiyetler yalnızca öğrenciler ve emekliler için geçerli olmalı ve
kısmî süreli çalışan herkes sosyal güvenlik sistemi çatısı altına tam olarak girmeli ve ekonomik risklere karşı daha
iyi korunmalıdır.
Diğer taraftan sayısı 2,1 milyonu bulan ve salgından en çok etkilenen diğer bir grup olan kendi nam ve hesabına
faaliyet gösteren işletme sahiplerinin, kendileri adına gönüllü olarak işsizlik sigortası primi ödemeleri teşvik
edilmeli; hatta prim oranları düşürülerek, tıpkı hizmet akdine bağlı çalışanlarda olduğu gibi tüm sosyal güvenlik
risklerine karşı zorunlu olarak prim ödemeleri sağlanmalıdır.
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3- Bakım hizmetlerinin bir meslek olarak sürdürülebilirliğini güçlendirmek: Özellikle
salgın döneminde bakım hizmetlerinde çalışanların yükünün ne kadar arttığı görüldü.
Rapora göre, Almanya’da salgın döneminde bakım hizmetleri çalışanları tarafından alınan
sağlık raporları ve erken emeklilik talepleri önlenebilmiş olsaydı 26 bin bakım hizmeti
çalışanının daha bugün aktif olarak çalışıyor olması mümkün olabilecekti. Kurul
tarafından gençlerin söz konusu mesleğe girişlerinin özendirilmesi, mesleğe girişin
kolaylaştırılması, niteliksiz kişilerin ihtiyaca göre meslek eğitimlerinden geçirilmek
suretiyle hızlı bir şekilde mesleğe kazandırılması gerektiği vurgulanıyor. Nitekim bu
sektörde hızlı ve etkin bir şekilde mesleki eğitim verilerek nitelikli hale getirilen 205 bin
bakım personeli bulunuyor. Mesleğe girişte eyaletler bazında 29 farklı uygulamanın
bulunduğu ve bakım sektörü için belirlenmiş 15 farklı mesleki unvan olduğu tespitini
yapan Kurul, bunun federal düzeyde yeknesak bir uygulamaya dönüştürülmesinin
gerekliliğini de belirtiyor.
4- Mesleki gelecek için hayat boyu öğrenmenin anahtar
rolünü güçlendirmek: İşletmelerin geleceğe hazır olması için
iş hayatına eşlik eden mesleki eğitim faaliyetlerinin
kaçınılmaz olduğu belirtilen raporda, bunun için çalışanların
mali durumlarının elverişli olması gerektiğine işaret ediliyor.
Bu bakımdan mesleki eğitim kursları için ihtiyaç duyulan
devlet teşviklerinin artarak devam ediyor olmasının çok
yerinde olduğu tespiti yapılıyor. Ancak bu amaçla verilen
parasal desteklerin “Alman Sosyal Kanunu II”ye dâhil
edilmesinin, uygulamaların sürdürülebilirliğinin sağlanması
açısından yerinde olacağı vurgulanıyor. Diğer taraftan söz
konusu mesleki eğitim kuruluşlarının kalite standartlarının
belirlenmesinin ve bu standartların etkin bir şekilde
denetlenmesinin de gerektiği belirtiliyor.
Özellikle kriz dönemlerinin çalışma dünyasına öğrettiklerinin
kayıt altına alınması; yaşanan zorlukların belirlenmesi ve
ihtiyaç analizlerinin yapılarak raporlaştırılmasının ülkemiz
açısından da yararlı olacağını söylemek mümkün. Nitekim bu
sayede, geleceğe yönelik olarak çalışma hayatı ve iş
dünyasının ihtiyaçlarına ve bundan sonra yaşanabilecek
muhtemel krizlere karşı hızlı ve etkin cevap verebilecek doğru
ve isabetli kararların alınabilmesi ve uyumlu standartlar
öngören
mevzuatların
oluşturulabilmesi
mümkün
olabilecektir.
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Avrupa Komisyonu Haziran 2021 Aylık
İstatistik Bülteni Yayımlandı
Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini
hafifletmeye yönelik tedbirler devam ederken, avro
bölgesinde 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin kamu
borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’ya
oranının ilk kez %100’ü aştığı açıklandı. Avrupa
Birliği İstatistik Bürosu (Eurostat) verilerine göre,
2021'in ilk çeyreği sonunda kamu borcunun GSYİH'ya
oranının en yüksek olduğu ülkeler Yunanistan
(%209,3), İtalya (%160), Portekiz (%137,2), G.K.R.Y.
(%125,7), İspanya (%125,2), Belçika (%118,6) ve
Fransa (%118) olurken en düşük olduğu ülkeler
Estonya (%18,5), Bulgaristan (%25,1) ve Lüksemburg
(%28,1) olarak kaydedildi.
Diğer yandan mevsimsel etkilerden
arındırılmış işsizlik
1
oranları avro bölgesinde 2021 Mayıs ayındaki %8
seviyesinden 2021
Haziran ayında %7,7’a düşerken,
2
Avrupa Birliği (AB) genelinde 2021 Mayıs ayındaki
%7,3 seviyesinden %7,1’e geriledi. AB genelinde 2020
Haziran ayındaki işsizlik oranı ise %7,3 idi.
Eurostat tahminlerine göre, 12 milyon 517 bini avro
bölgesinde olmak üzere 2021 Haziran ayında AB üyesi
27 ülkede toplam 14 milyon 916 bin işsiz bulunuyor.
2021 Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında işsizlik avro
bölgesinde 423 bin, AB genelinde 487 bin azalmış
görünüyor.

1

Avro bölgesi (EA19) ülkeleri: Belçika, Almanya,
Estonya, İrlanda, Yunanistanb, İspanya, Fransa,
İtalya, G.K.R.Y., Litvanya, Letonya, Lüksemburg,
Malta, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Slovenya,
Slovakya ve Finlandiya.

2

EU27: Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka,
Almanya, Estonya, İrlanda, Yunanistan, İspanya,
Fransa, Hırvatistan, İtalya, G.K.R.Y., Letonya,
Litvanya,
Lüksemburg,
Macaristan,
Malta,
Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya,
Slovenya, Slovakya, Finlandiya ve İsveç.

Genç işsizlik oranları
2021 Haziran ayında 2 milyon 431 bini avro bölgesinde olmak üzere tüm
AB üyesi ülkelerde toplam 2 milyon 967 bin 25 yaş altı gencin işsiz olduğu
kaydedildi. 2021 Haziran ayında avro bölgesinde genç işsiz oranı %17,3
iken, AB’ye üye 27 ülkede %17 oldu. 2021 Mayıs ayı ile
karşılaştırıldığında genç işsiz sayısı avro bölgesinde 78 bin, AB genelinde
112 bin düşüş kaydetti. 2020 Haziran ayı ile karşılaştırıldığında ise genç
işsizlerin sayısı avro bölgesinde 110 bin, AB genelinde 152 bin azaldı.
AB genelinde kadın işsizlik oranı 2021 Mayıs ayında %7,7 seviyesinden
2021 Haziran ayında %7,5’e; erkek işsizlik oranı da %7’den %6,9
seviyesine geriledi. Avro bölgesinde 2021 Mayıs ayında %8,4 olan kadın
işsizlik oranı 2021 Haziran ayında %8,2’ye, erkek işsizlik oranı ise
%7,6’dan %7,3’e geriledi.
2021 Mayıs ayı itibarıyla seçili bazı AB üyesi ülkelerde mevsimsel
etkilerden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

6

Kaynak: “Euro area unemployment at 7,7%”, eurostat newsrelease,
euroindicators, 89/2021, 30 July 2021; ”Government debt up to 100.5% of GDP
in euro area”, eurostat newsrelease, euroindicators, 84/2021, 22 July 2021.
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Temmuz 2021 İtibarıyla AB’de Asgari Ücretler
AB ülkelerinde 01 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla
geçerli brüt asgari ücretler Avrupa İstatistik Bürosu
(Eurostat) tarafından yayımlandı. Yasal asgari ücret
uygulamasının bulunduğu AB ülkeleri, avro
cinsinden yapılan değerlendirme neticesinde üç farklı
gruba ayrıldı.
Birinci grubu, asgari ücreti ayda 750 avronun altında, ikinci
grubu 750-1.500 avro ve üçüncü grubu 1.500 avronun
üzerinde olan ülkeler oluşturdu.
Asgari aylık ücret miktarı 750 avrodan olan birinci gruptaki
ülkelerden Bulgaristan, 332 avro ile bu gruptaki en düşük,
Litvanya ise 642 avro ile en yüksek asgari ücret uygulayan
ülke oldu. Bu grupta Romanya, Macaristan, Letonya,
Hırvatistan, Estonya, Çekya, Polonya ve Slovakya aşağıdan
yukarıya doğru sıralandı.
Aylık asgari ücret miktarı 1.500-750 avro arasında olan
ikinci grub ülkelerin en altında 758 avro asgari ücret ile
Yunanistan bulunurken, 1.108 avro ile İspanya en üst
sırada yer alan ülke oldu. Portekiz, Malta ve Slovenya ise
bu gruptaki diğer ülkeleri oluşturdu.
Asgari ücretin 1.500 avronun üzerinde olduğu üçüncü
grupta ise Fransa (1.555 avro), Almanya, Belçika,
Hollanda, İrlanda ve Lüksemburg (2.202 avro) sıralamada
yer aldı.
AB’ye aday ve potansiyel aday ülkeler (Türkiye,
Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan)
ulusal asgari ücreti 245 avro olan Arnavutluk ilâ 366 avro
olan Sırbistan arasında sıralandı.
Temmuz 2011 ile Temmuz 2021 arasında ortalama yıllık
değişim oranı en yüksek olan ülkeler Romanya (+11,1),
Litvanya (+10,7) ve Bulgaristan (+10,4) olarak belirlendi.
Ayrıca Estonya (+%7,7) ve Slovakya (+%7) yüksek artışlar
kaydeden ülkeler arasında yer aldı. AB ülkeleri arasında en
düşük ortalama yıllık değişim oranı ise +1,2% oranı ile
Belçika'da ve +1,3% ile Fransa'da kaydedildi. Bu iki ülkeyi
sırasıyla Malta, İrlanda ve Hollanda (+ %1,7) izledi.
Yunanistan, yıllık ortalama değişim oranı negatif olan (%1,4) tek AB ülkesi olarak kayda geçti.

Asgari ücretlerin satın alma gücü paritesine (SAGP) göre
yapılan değerlendirmede ise ülkeler; ulusal asgari ücreti
1.000 SAGP’nin altında olan 1. grup ile 1.000’nin
üzerinde olan 2. grup ülkeler olarak iki grupta
sınıflandırıldı.
1. grup: Ulusal asgari ücretleri 596 SAGP olan
Bulgaristan ile 930 SAGP olan Litvanya arasında
değişiyor. Bu gruptaki diğer ülkeler Letonya, Estonya,
Slovakya, Macaristan, Çekya, Hırvatistan, Romanya,
Portekiz, Yunanistan ve Malta. 2. grup: Ulusal asgari
ücretleri 1.062 SAGP olan Polonya ile 1.619 olan
Lüksemburg arasında değişiyor. Bu gruptaki diğer
ülkeler İspanya, Slovenya, İrlanda, Fransa, Belçika,
Hollanda ve Almanya.
AB’ne aday ve potansiyel aday ülkeler, Arnavutluk (422
SAGP) ile Kuzey Makedonya (713 SAGP) arasında
değişen asgari ücret seviyeleri ile 1. gruba dâhil olurken,
asgari ücret seviyesi 1.044 SAGP olan Türkiye 2. grup
ülkeler arasında yer aldı.
Kaynak:https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Minimum_wage_statistics
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Kadınların Yönetimdeki Varlığı ve İş-Yaşam Dengesi
Forbes dergisinde yer alan bir analizde, 1946-1964 yılları arasında doğan kadın
yöneticiler ile 1974-1985 yılları arasında dünyaya gelen kadın yöneticilerin idari
pozisyonda iken yaşadıkları güçlükler ve deneyimlerinin yanı sıra 2021 yılı sonrası için
yönetici anneler konusunda iş-yaşam dengesinin sağlanması yönünde neler
yapılabileceğine ilişkin değerlendirmeler yer alıyor.
Değerlendirmenin birinci grubunda, 1946-1964 yılları
arasında doğan kadın yöneticiler yer aldı. Bu gruptaki
kadın yöneticiler genellikle şirketlerin üst yönetimindeki
tek kadın yönetici oldular. Eşlerinden çok az destek
gördüler ve izin almaları halinde işlerine olan
bağlılıklarından şüphe duyulacağı endişesinden dolayı
istekte bulunmadılar. Böylece, bebeklerine tam bir annelik
yapma konusunda kendilerini baskı altında hissettiler.
Ayrıca bu grubun ana-babalık görev ve sorumluluklarıyla
ilgili konularda erkek meslektaşlarıyla tartışmalarının
anlamsız olacağını düşündükleri de belirtiliyor. 1974 ve
1985 yılları arasında doğan ikinci kuşak kadın yöneticiler
ise eşlerinden bekledikleri desteği genellikle aldılar. Birçok
kadın aynı zamanda üst yönetimde de yer aldı. Ayrıca,
doğum izni ve esnek çalışma gibi işveren ayrıcalıklarından
da yararlandılar. Diğer yandan, ana-babalık görev ve
sorumlulukları konusunda meslektaşlarıyla daha rahat ve
açık olarak bu konuyu paylaştılar. Bu kuşak kadın
yöneticilerin, gündelik yaşamları içinde hem kişisel hem de
meslek yaşantılarını idare edebildikleri ve iş toplantısı
öncesinde çocuklarını kontrole götürebildikleri ve tekrar
işe döndükleri belirtilerek iş-yaşam döngüsü konusunda
uzmanlaştıklarına işaret ediliyor.

8

Diğer taraftan, ABD’de 2016 yılında işverenlerin
sadece %17’sinin ücretli ebeveyn izni verdiği
belirlenirken, bu oranın 2019 yılında %27’yi geçmediği
ve bu oranın hâlâ düşük olduğu ifade ediliyor. ABD’de
yapılan bir başka araştırmada ise, teknoloji alanında
çalışan kadınların %44’ünün kariyerlerine zarar
getireceğine inandıkları için hak ettikleri izin süresinden
çok daha az süreyi izin alarak kullandıkları tespit edildi.
Dolayısıyla, altı yaş altı çocuğu olan çalışan kadınların
hem iş hem de aile yükünün erkeklere nazaran üçte iki
oranında daha fazla olduğu ifade ediliyor. Kadın
yöneticilerin sayısının artmasına karşın çalışan
kadınların analık izni ve esnek çalışma ihtimalinin
düşük olduğu küçük işletmelerde çalışmasının
kadınların işini güçleştirdiği belirtilirken, düşük ücretli
işler ya da sağlık bakımı ve perakende sektörü gibi
uzaktan çalışmanın zor olduğu alanlarda çalışan
kadınların iş-yaşam dengesini sağlayabilmelerinin zor
olduğu belirtiliyor.

Kaynak: “The parallels and differences between two generations of female
executives,” The Economist, May 15th 2021; “Power moms: How different
generations of executive mothers navigate work and life,” Forbes, March 8, 2021.
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Toplumlar Ticaretin Serbestleştirilmesinden Yana
Dünya Ekonomik Forumu/Ipsos tarafından yapılan ve aralarında Türkiye’nin de
bulunduğu 25 ülkede yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı bir araştırmada, Araştırmaya
katılanların %75’i ticaretin serbestleştirilmesinin iyi bir şey olduğunu düşünürken, %40’ı
yabancı mal ve hizmet ithalatının sınırlandırılması, dolayısıyla daha fazla ticaret
engelinin konması gerektiğine inandığını, yaklaşık %36’lık bir kesim ise fikri olmadığını
belirtti.

Dünya Ekonomik Forumu Uluslararası Ticaret ve Yatırım
Başkanlığından yapılan açıklamada, uluslararası ticaret ve yatırımın
ekonomileri büyüttüğü, yoksulluğu azalttığı ve sağlık hizmetlerini
iyileştirdiği ifade edildi. Ancak, ticaretin neden olduğu değişikliklerin
bazen yıkıcı olabildiğine de dikkat çekilerek, zaman zaman yerel
reformları engelleyebildiği vurgulandı. Anket sonuçlarında görülen
çelişkinin anlaşılabilir olduğu ifade edilen açıklamada, insanların
küreselleşmenin iyi yanlarını daha çok, kötü yanlarını ise daha az
istediği belirtildi. Toplumların kazançlarını artırmak ve toplumsal
düzeyde yararlı sonuçlar elde edilebilmesi için, hükümetlerin yerel
önceliklerden haberdar olması; çevre, vergi, dijital ekonomi, istihdam
ve uluslararası boyut kazanan diğer konularda ortak çalışma yapması
gerektiği vurgulandı.
Kaynak: “1 in 2 Unsure of Globalization’s Benefits, Survey Finds”,World
Economic Forum, Web. 19 Aug, 2021 (Erişim tarihi: 24/08/2021).
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Almanya’da İşgücü Açığı Doğuyor
Alman işgücü piyasasında nitelikli elemana duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor.
Almanya Federal İş Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Almanya’nın her yıl 400 bin
göçmene ihtiyacı olduğu belirtildi.
Demografik gelişme nedeniyle potansiyel çalışan sayısının bu yıl yaklaşık 150 bin azalacağı ifade edilirken,
önümüzdeki yıllar içerisinde bu sayının çok daha dramatik bir hal alabileceği vurgulandı. Kuruma göre, yaşlı ve hasta
bakımında çalışacak personele, iklimlendirme teknisyenlerine, lojistik uzmanlarına ve akademisyenlere ihtiyaç
duyuluyor.
Kurum yetkilisi, işgücü piyasasıyla ilgili sorunun, insani bir olgu olan sığınmacı sorunu ile birbirine karıştırılmaması
gerektiğine değinerek, Almanya'da işgücünün tükenmekte olduğunu ve bu boşluğun insani nedenlerle sığınma hakkı
verilen kişiler tarafından kısmen de olsa doldurulabileceğini ifade etti.

Kaynak: https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/zuwanderung-arbeitsmarktcoronakrise-afd-1.5390143?reduced=true
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Eksik İstihdam Karşısında Dengeler Nasıl Kurulacak?
ABD’de, harcamaların artması yeni iş fırsatları yaratırken, iş pozisyonlarına olan talepte
bir azalma ve isteksizlik görülüyor.

Haziran ayı içerisinde en fazla işgücü talebi perakende ticaret, konaklama ve yemek gibi hizmet sektörlerinde yaşandı.
Ancak, mevcut işsizlik yardımları, çocuk bakımına duyulan ihtiyaç ve virüsle ilgili endişelerin varlığını sürdürmesi
nedeniyle iş hayatına dönüşlerin engellendiği belirtiliyor. Nitekim 10 milyonun üzerindeki açık iş pozisyonunun
bulunduğu ülkede bu pozisyonların doldurulamadığı bildiriliyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun Haziran ayı
verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı 8,7 milyon olarak açıklanıyor. Ortaya çıkan eksik istihdam ise ekonomide verim
düşüklüğüne ve refah kaybına yol açıyor. Avustralya’da da açık iş pozisyonlarının koronavirüs salgını öncesinin %40
daha üzerinde olduğu belirtilirken, Almanya ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde de benzer durumun söz konusu olduğu
ifade ediliyor.
ABD’de işsizlik sigortasına yapılan haftalık 300 ABD dolarlık bir desteğin eksik istihdamı körüklediğine inanılıyor.
İngiltere’de ise bulaşıkçılar, sıcak bir mutfakta bulaşık yıkayarak ücretlerinin %100’ünü almak yerine, ücretli izinli
sayılarak ücretlerinin %80’ini almayı tercih ediyorlar. Fakat durumu anlaşılmaz hale getiren asıl gerçek, Avustralya’da
iş koruma programlarına son verilmesi sonrası yaşanan eksik istihdamın daha da genişlemesi oldu.
Ortaya çıkan bu belirsiz durum karşısında atılması gereken adım olarak, refahın kısıtlanması yerine, çalışmayı teşvik
edecek yeni düzenlemelerin yapılması gerekliliği daha akılcı görünüyor. Böylece istihdam dengesinin sağlanabileceği
düşünülüyor. Örneğin Arizona eyaletinde işsizlik sigortasına yeni tahsilatların yapılması yerine, işe başlayanlara 2.000
ABD doları verilmesinin çalışma hayatına dönüşü teşvik edici olduğu kaydediliyor.
Kaynak: “The curious case of the disappearing worker,” The Economist, May 22,
2021; “U.S. job openings surge to new record high, hiring increases,” Reuters,
August 9, 2021 (Erişim tarihi: 17/08/2021); “There are now more jobs available than
before the pandemic. So why aren’t people signing up,” NBC, April 10, 2021; “US:
Economy Advanced 6.5% from April to June,” Voice of Economy, July 29, 2021
(Erişim tarihi: 17/08/2021).
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Yabancılar için Avusturya’da Çalışmak Niçin Cazip?
Avrupa’nın ortasında yer alan Avusturya, konumu itibarıyla yabancıların çalışması için
cazip bir ülke. Ancak, yabancıların iş bulup çalışabilmesi bakımından küresel şirket ve
kuruluşlara ev sahipliği yapan temel sektörlerin neler olduğunun, bu sektörlerin yer aldığı
bölge ve şehirlerin ve çalışma dilinin ne olduğunun bilinmesi büyük önem taşıyor.

Avusturya’da resmi dil Almanca olmakla birlikte, birçok firmada İngilizce geçerli bir lisan olarak kabul ediliyor.
İngilizcenin geçerli olduğu iş pozisyonları ise genellikle İngilizce olarak yayımlanıyor. Avusturya'da İngilizce dil
becerisi ile yürütülebilecek işler arasında web tasarımcılığı, yazılım mühendisliği ve akademik pozisyonlar sayılıyor.
Diğer yandan, Avusturya'nın ana sanayileri gıda ve lüks tüketim malları, makine mühendisliği, çelik yapı işleri, kimya
sanayii ve araç üretimi olarak sıralanıyor.
Özellikle Birleşmiş Milletler, Accenture, Microsoft, Google, Boston Consulting Group, KPMG, IBM ve L'Oréal gibi
birçok küresel kurum ve işvereni barındıran Viyana bu kapasitesiyle öne çıkıyor. Viyana dışında Linz, Avusturya'nın
en büyük ikinci ekonomik bölgesi olup Borealis, BMW ve Siemens gibi şirketleri barındırıyor. Salzburg, Porsche gibi
birçok büyük şirketin yanı sıra üniversitesiyle önemli bir işveren konumundaki kent olurken, Graz şehri özellikle
biyoteknoloji, enerji ve çevre teknolojisinde öne çıkıyor.
Avusturya'da en fazla istihdam sağlayan sektör, %71,48’lik istihdam payına sahip hizmet sektörü olup, bunu
%25,04’lük payı ile sanayi sektörü, %3,48’lik payı ile tarım sektörü izliyor. Sektörler arası karşılaştırma yapıldığında,
tarım sektörünün istihdamdaki payının önemsiz gibi görünmesine karşın, tarımda son yıllarda organik tarıma yönelik
büyük bir gelişme dikkatleri çekiyor.

Kaynak: “What are the top jobs for international residents in Austria?”, The local,
Web. 17 May, 2021.
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Avusturya’daki Türk İşgücünün İstihdam Verileri
Avusturya İş Piyasası Kurumu (AMS) verilerine göre Haziran ayında işsizlik Avusturya
genelinde bir önceki aya nazaran 0,7 puan gerileyerek %7 olarak gerçekleşti.

İşsiz sayısı, Mayıs ayına kıyasla 28 bin 098 azalarak 288 bin 862 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise ülke
genelinde işsiz sayısında 125 bin 904 kişilik (-%30,4) azalma söz konusu oldu. İşsizlik, erkek işsizler arasında -%30
(-65.373 kişi), kadın işsizler arasında ise -%30,7 (-60.531 kişi) oranında geriledi. Haziran ayı istatistikleri, yabancı
işsiz sayısının geçen yılın aynı dönemine göre -%32,8 (-47.772 kişi), Avusturya vatandaşları arasında ise -%29
(-97.706 kişi) oranında azaldığını gösterdi. Bağımlı çalışanların sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,8
artarak 3 milyon 858 bin 420’ye ulaştı.
Avusturya’daki işsiz Türk vatandaşlarının sayısı 5 bin
821’i kadın ve 6.029’u erkek olmak üzere toplam 11
bin 850 olarak kaydedildi. Veriler, Türkler arasındaki
işsizliğin bir önceki yılın (2020) Haziran ayına göre 5
bin 816 kişi daha az olduğunu gösteriyor. Diğer Hükümet tarafından koronavirüs salgını dolayısıyla doktor,
taraftan kayıtlara göre, Haziran ayında 39 bin 737’i hemşire ve bakım personeline verilmesi planlanan 500
erkek, 21 bin 114’ü kadın olmak üzere toplam 60 bin avroluk ikramiye sağlık komitesinde kabul edildi. İkramiye
851 bağımlı çalışan Türk vatandaşı olduğu ödenmesi için 95 milyon avro kaynak ayırıldığı bildirilirken,
hastane ve bakım hizmetlerinde çalışan yaklaşık 26 bin
kaydedildi.
Diğer yandan, Avusturya’da yayımlanan entegrasyon doktor, 95 bin hemşire ve 189 bin bakıcıya, 500 avro
raporuna göre, Avusturya’da 2,14 milyon göçmen verilmesi öngörülüyor. İkramiyenin daha fazla meslek
kökenli yaşıyor. Oturum izni olan yabancı sayısı ise 1 grubunu kapsaması konusu ise gündemde bulunuyor. Sağlık
milyon 531 bin 300 olarak açıklandı. Bu da toplam çalışanlarının sadece bir kısmının yasadan faydalandırılması
nüfusun %17,1'ine karşılık geliyor. Yabancılar eleştirilirken, psiko-sosyal bakım personelinin, ambulans
arasında en büyük grubu Alman (209 bin) şoförlerinin, engellilere yönelik çalışanların, sağlık
vatandaşları oluştururken, bunu sırasıyla Romanya sektöründeki temizlik ile güvenlik alanında çalışanların
(132 bin) ve Sırbistan (122 bin) vatandaşları takip kapsam dışı bırakılmasının haksızlık olduğu vurgulanıyor.
ediyor. 2020 yılında Avusturya'da 14 bin 775 sığınma Bu nedenle, üç sendika, GPA, VIDA ve YOUNION,
başvurusunun yapıldığı bildirildi. Bu sayı, 2019 ikramiyenin sağlık sektöründeki tüm çalışanları kapsamasını
talep ediyor.
yılına kıyasla %14,7’lik bir artış anlamına geliyor.

Avusturya’da Sağlık Personeline
500 Avro İkramiye

Kaynak: Bregenz ve Salzburg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşelikleri.
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Evden Çalışma Uygulaması Salgın Sonrası Sorun Olabilir mi?
Koronavirüs salgını döneminde alınan tedbirler çerçevesinde uygulanmaya başlayan
esnek çalışma saatleri, kısa çalışma ve evden çalışma (homeoffice) uygulamaları özellikle
gençler arasında yaygınlaştı.

Uluslararası Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri EY firması tarafından yapılan bir araştırmaya göre normal çalışma
düzenine geçilmesiyle birlikte birçok çalışanın esnek çalışma uygulamasına alışmasından dolayı işini bırakabileceği
bildirildi. Araştırmaya göre on çalışandan dokuzu çalışmaların yeri ve zamanı konusunda esneklik istiyor.
Dünya çapında 16 ülkede değişik mesleklerden yaklaşık 16 binden fazla çalışanın katıldığı ankete göre, katılanların
%54’ü daha fazla zaman özgürlüğü, %40’ı çalışma yerinde esneklik tercih ediyor. Katılımcılar haftada ortalama iki ila
üç gün ofis dışında çalışmak istiyorlar. Diğer taraftan katılımcıların sadece %22’si salgından önceki normal çalışma
düzenine geçmek istiyor. Katılımcıların üçte ikisi ise konumlarından bağımsız olarak iş performanslarının aynı
kalacağına inanıyor. Bunun yanında esneklik talepleri karşılanmayan çalışanların %54’ünün işlerini değiştirebileceği
kaydedildi. Kurum kültürünün esnek çalışmayla zarar görmesinden bazı işletmeler endişe duysa da ankete katılan
çalışanlardan %31’i esnek çalışmayla kurum kültürünün daha iyiye gittiğine inanıyor.
Öte yandan PwC Danışmanlık Şirketi’nin yaptığı başka bir çalışmaya göre Avusturya’da 16 ila 28 yaş arası genç
çalışanların esnek çalışmayı, maaştan daha önemli buldukları bildirildi.
Kaynak: Salzburg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği.
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Çin’de Gıda Sektöründeki Motorlu Kuryeler Şikâyetçi
Çin’de birkaç yıl önce gıda teslimatında çalışan moto-kuryelerin istismar edilmesinin
ardından protestolar yapılmış ve Tüm-Çin Sendikalar Federasyonu tarafından 2018
yılında söz konusu çalışanların kapsama alınacağı açıklanmıştı.

Ancak, aradan geçen üç yıl içinde gıda teslimatı yapan kurye konusu, ele alınması gereken sekiz önemli sektörden biri
olarak kabul edilmesine karşın çalışanların çoğu sendikasız ve istismara açık olarak çalışmaya devam etti. Nitekim
Kovid-19 salgını sürecinde bazı firmalar tarafından alınan siparişler için taban ücret tutarı indirilerek daha fazla sayıda
kuryenin düşük ücretle çalıştırılması yoluna gidildi. Ancak bu uygulamanın, kuryelerin Hong Kong'un yasal asgari
ücret miktarı olan saatlik 37,50 HK doların çok altında gelir elde etmelerine neden olduğu belirtildi.
İstismara karşı protesto eylemlerine girişen gıda dağıtım işçileri özellikle ücrette adaletin sağlanması ve çalışma
koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulunuyor.
Talepleri şöyle sıralanıyor:
1. Sipariş taban ücretinin artırılması;
2. Şikâyet mekanizmasının kurulması;
3. Sözleşmelerin makul olmayan nedenlerle feshine son verilmesi;
4. Teslimatta nakit ödeme sisteminin sona erdirilmesi;
5. Ferdi kaza sigortası kapsamının genişletilmesi.

Kaynak: “Hong Kong food delivery workers protest pay and working conditions”,
China Labour Bulletin,
22 July 2021” (Erişim tarihi: 30/07/2021); Trade union officials distance themselves
from food delivery workers’ suffering”, China Labour Bulletin, 05 July 2021 (Erişim
tarihi: 30/07/2021).

15

e-bülten

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.csgb.gov.tr/digm

Çin’de Sağlık Çalışanlarını Korumaya Yönelik Yeni Yasa
Çin’de doktorlara yönelik şiddet eylemlerinin özellikle kamu sağlık sisteminde reformun
başladığı ve sağlık hizmetinin ücretsiz olarak sağlandığı 1980’lerde ortaya çıktığı
belirtiliyor.

Sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak sağlanmasına rağmen devletin mali imkânlarının yetersizliği sonucu hastalardan
masrafların alınması ve hastaların ödeme güçlüğü çekmesi zaman içerisinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin
artmasına neden oldu. Çin’de sağlık kurumlarında hastaların gerginliğinin artmasına yol açan bir diğer önemli husus
ise doktor sayısının hasta sayısına göre az olması gösteriliyor. Nitekim Çin’de her bin kişiye sadece iki doktor
düşerken, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatına (OECD) üye ülkelerde bu sayı 3,5 olarak belirtiliyor.
2019 yılında Çin’de yapılan bir alan araştırmasında, doktorların %85’inin şiddete maruz kaldığı tespit edildi. Bu
sorunun çözümü amacıyla iki yıl süren hazırlık çalışmalarının sonucunda sağlık çalışanlarını şiddet eylemlerine karşı
korumak için yeni bir yasa hazırlanarak 01 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe kondu.
“Temel Sağlık Hizmetleri ve Sağlığı Geliştirme Yasası” olarak adlandırılan Yasa, vatandaşların devlet tarafından
sağlanan ‘temel sağlık hizmetlerinden’ yararlanma hakkına sahip olduğunu belirten ilk düzenleme oldu. Hastanelere
girişlerde kontrol ve hastane içlerinde izleme yapılması yasa ile mümkün hale getirildi. Yasa, sağlık çalışanlarına
şiddet uygulayanların cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceklerini, bunun yanı sıra kötü davranışların hak ve
ayrıcalıkların kaybı anlamına gelebileceğini öngörürken, sosyal kredi sistemi kapsamında kamu sektöründe iş
bulmaları ve ayakta tedavi hizmetlerine erişimlerinin engellenebileceğini de içeriyor.

Kaynak: “Violence against doctors is frighteningly common,” The Economist, April
24th 2021; “China’s new public health constitution: a cause for hope?,” The Lancet
Public Health, March 17, 2020 (Erişim tarihi: 11/08/2021); “China launches new law
to protect doctors,” BBC News, 29 December 2019 (Erişim tarihi: 11/08/2021).
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İsveç’te İstihdam Artıyor
İsveç İstihdam Kurumu (Arbetsförmedlingen)’nun raporuna göre Temmuz ayında işsizlik
azalmaya başladı, ancak uzun süreli işsizlerin sayısında yükselme gözlendi.

Kayıtlara göre İsveç'te toplam 190 bin kişi bir yılı aşkın
süredir işsiz bulunuyor. Temmuz ayının sonunda, yaklaşık
408 bin kişi kuruma işsiz olarak kaydedildi. Bu sayı geçen
yıla göre yaklaşık 70 bin daha az olup işsizliğin bir yılda
yaklaşık %9,2'den %7,9'a düştüğü anlamına geliyor. 18-24
yaş arası işsizlikte de azalma söz konusu. Son bir yıllık
süreçte bu yaş grubunda işsizlik %13,4’den %10,5’a geriledi.
2021 Temmuz ayında işsizlik tüm illerde geçen yıla göre
azalırken, Gotland vilayeti %5,2’lik oranıyla en düşük
işsizlik oranına sahip vilayet oldu. İşsizlik, sırasıyla
Södermanland’da %10,4, Skåne’de %9,9 ve Västmanland’da
%9,8 olarak gerçekleşti.
İsveç İstatistik Bürosu (Statistiska centralbyrån/SCB)
kayıtlarına göre, 2021'in ikinci çeyreğinde istihdam %1,2
artarken Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) %0,9 arttı.
Büroya göre, GSYİH 2021 Haziran ayında %2,5 oranında
artış kaydetti.

Kaynak: ” What’s in store for the Swedish economy in the second half of 2021?”,
Thelocal.se, Web. 11 August 2021. (Erişim tarihi: 12/08/2021);
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/press/pressmeddelanden?
id=A01E97DBA2F6C7FA (Erişim tarihi: 12/08/2021).
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İsveç Üretimini Çin’den Ülkesine Kaydırıyor
Üretim üssü yurtdışında bulunan birçok İsveçli firma faaliyetlerini tekrar ülkelerine
taşıyor.
Söz konusu bu geri dönüşün nedenleri üzerinde bir araştırma yapan Stokholm merkezli Endüstriyel Ekonomi
Araştırma Enstitüsü (Research Institute of Industrial Economics/IFN), maliyetlerin artması ve otomasyonun
yaygınlaşması, fikri mülkiyet haklarının korunması ve sürdürülebilirlik gerekçelerine dayanarak İsveç şirketlerinin
yurtdışında üretim yapmaktan vazgeçtiğini vurguluyor. Uzmanlar, bu yönelimin küresel yavaşlamanın bir sonucu
olduğunu belirtirken, nedenlerinden birisinin Çin ve Asya ekonomilerinde işgücü maliyetlerinin artması nedeniyle 10
yıl öncesine göre yatırımların ekonomik anlamda mantıklı olmaktan çıkmasına bağlıyor.
Üretim faaliyetini İsveç’e taşıyan bir firma yetkilisi tarafından taşınmanın nedeni, üretim süreci üzerindeki kalite
kontrollerinin etkin olarak yapılabilmesine duyulan ihtiyaç ve nakliye maliyetlerinin yüksek olması olarak açıklanıyor.
Diğer yandan, ülkeye geri dönüşte yatırım yapılan işlerin Çin’deki ucuz işgücüne ihtiyaç duyulan işler olmadığı;
İsveç’e yüksek teknoloji gerektiren bir yatırım yapıldığında yüksek nitelikli pozisyon ve işçilere ihtiyaç duyulduğu
belirtiliyor.

Üretimini İsveç’e taşıyan ChromoGenics firması faaliyetlerinde otomasyonun yaygın kullanıldığını ve teknolojik alet
ve makinaların kullanımında yüksek beceri sahibi işçilere ihtiyaç duyulduğunu belirterek nitelikli elemanların
maliyetinin Çin’de de ucuz olmadığını ifade ediyor. Üretim faaliyetini İsveç’e taşıyan bir başka İsveçli firma olan
Synsam, gözlük üretimine 2022 yılında İsveç’te başlayacağını açıklayarak, yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayacağını
belirtiyor.
Değerlendirmelerde, yüksek hacimli işlerde örneğin Çin’in yatırıma değer olabileceği ancak, orta ölçekli ve daha
küçük hacimli üretimlerde İsveç’in tercih edileceği vurgulanıyor.
Kaynak: ‘Slowbalisation’: why Swedish companies are moving back home”,thelocal,
Web. 19 August 2021 (Erişim tarihi:26/08/2021).
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İsviçre’de Emeklilik Öncesi “Geçici Aylık” Bağlanabilecek
İsviçre’de geçici aylık bağlanmasına ilişkin sosyal güvenlik önlem paketi 1 Temmuz 2021
tarihinde yürürlüğe girdi.
İsviçre’de ikamet eden 60 yaşını doldurmuş ve işsizlik sigortasından ödenek alma süresi sona eren iş bulamamış
kişilere normal yaşlılık aylığı alana kadar devlet tarafından geçici aylık bağlanmasına ilişkin sosyal güvenlik önlem
paketi 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.
Bu imkândan yararlanacaklarda aranan koşullar
şunlardır:
60. yaşını doldurmuş ve işsizlik aylığı
ödemelerinin sona ermiş olması.
En az 20 yıl süre ile sigorta primi ödemiş ve bunun
en az 5 yılının 50 yaş sonrasında ödenmiş olması.
Emekli ya da maluliyet aylığı almaması.
Tek başına yaşayanlar için 50 bin franklık, evli
çiftler için 100 bin franklık varlık sınırını
aşmaması (Ev sahibi olup kendi evlerinde
oturanların
gayrimenkul
değerleri
hesaba
katılmıyor).
01 Ocak 2021 öncesinde işsizlik sigortası ödeneği sona eren kişiler geçici aylık talebinde bulunamazken, resmi
emeklilik yaşına erişip yaşlılık aylığı bağlananların geçici aylığı kesilmektedir.
Geçici emekli aylığı tek başına yaşayanlar için yıllık en fazla 44.123 frank, çocuklu aileler için 66.184 frank olarak
belirlendi.

Kaynak: Bern Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği
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Kanada Göçmen Sayısını Artırıyor
2020 yılının ilk yarısında OECD ülkelerinin birçoğu oturum izinlerinde yarı yarıya
kısıntıya giderken, Kanada hükümeti tam tersini uyguladı.

Nitekim Kanada, 2021-2023 yılları arasında mevcut nüfusunun %3’üne karşılık gelen sayıda yaklaşık 1 milyon 200
bin yeni oturum verilmesini planlıyor.
Kovid-19 salgını öncesinde, 2008 yılından itibaren ülkede çalışarak deneyim kazanmış resmi dillerden en az birini
konuşan nitelikli işçilere kalıcı oturum hakkı tanınarak, geçici işçilerin yerleşmeleri için çeşitli imkânlar sunuldu. Bu
çerçevede pilot uygulamalar kapsamında bakım sektöründe çalışan işçiler için yılda 5 bin 500, tarım işçileri için ise 2
bin 750 oturum verildi. Son dönemde ise uygulamalar esnetilerek, 2021 Şubat ayında “express entry” programı hayata
geçirildi. Bu kapsamda, ekonomik göçmenler için 27 bin kalıcı oturum verilmesi öngörüldü. Bu programın
uygulanmasıyla elemelerde yeterlilik için gerekli ortalama puan 461’dan 75’e indirilerek kolaylık sağlandı.
Göç ve vatandaşlıktan sorumlu bakanlık tarafından 14 Nisan’da bir açıklama yapılarak, geçici vizeye sahip 90 bin
kişinin sürekli oturum alabileceği duyurusu yapıldı. Kanada’da geçici statü ile çok sayıda işçi belirli bir işveren
nezdinde çalışabiliyor. Ancak, bu statü istismara açık bulunuyor. Şu anda ülkede kalıcı vizeye sahip olmayan 1
milyon 600 bin kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: “Immigration to Canada,” The Economist, April 24th 2021.
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Küba’da Piyasa Ekonomisi Dönemi Başladı

Küba'da her zaman özel çiftlikler ve tarım
kooperatifleri olsa da, 1990'lı yıllarda
sınırlı olmak üzere, serbest meslek başlığı
altında birkaç alanda sıkı bir şekilde
düzenlenmiş küçük işletmelere izin verildi.
Ancak yine de ekonominin çoğu devletin elindeydi.
Küba'daki özel sektör, 1990'lardan itibaren, işgücünün
%13’ünü oluşturan tüccarlar, berberler ve taksi şoförleri
de dâhil birçok sektörde, 600 binden fazla lisanslı serbest
meslek sahibini kapsayacak şekilde genişledi.
Son olarak 6 Ağustos 2021 tarihinde küçük ve orta ölçekli
işletmelerin şirketleşmelerine izin veren yasanın
yürürlüğe girmesiyle birlikte, yeni bir dönem başladı.
Küba Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,
yetki verilen ekonomik faaliyet listesinin genişletildiği ve
127’den 2 bine çıkarıldığı duyuruldu. Bundan sonra
devletin ağırlıklı olarak faaliyette olduğu ve sıkı olarak
denetlendiği alanlardaki özel küçük ve orta ölçekli
işletmeler, devletin toptan satış sistemine erişebilecek,
ithalat ve ihracat yapabilecek, fiyatları belirleyebilecek ve
yabancı yatırımı çekebilecek. Yasa ile bireylerin kendi
firmalarını kurabilmeleri mümkün olup şirketler 100
çalışan ile sınırlandırılıyor.

Kaynak: “Cuba’s government approves small and medium-sized enterprises,” The
Economist, August 12th 2021 (Erişim tarihi: 18/08/2021); “Cuba dips toe in market
economy with legalization of small businesses,” Reuters, August 13, 2021 (Erişim
tarihi:18/08/2021); “Cuba opens up its economy to private businesses,” BBC News,
7 August 2021 (Erişim tarihi:18/08/2021).

21

e-bülten

DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.csgb.gov.tr/digm

Letonya’da İşsizlik Düşüş Eğiliminde
Letonya’da Temmuz ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek %7,3 olarak
gerçekleşti.
Letonya Devlet İstihdam Kurumu (NVA)’ndan yapılan açıklamada, aynı zamanda işverenlerin işe uygun eleman
bulma konusunda rekabet içinde oldukları da ifade edildi. Şu anda, NVA’ya kayıtlı 66 bin işsizin bulunduğu ülkede
kuruma kayıtlı 20 bin dolayında açık iş pozisyonu bulunuyor. Ancak, özellikle turizm, hazır yemek ve konaklama
sektörlerinde Kovid-19 öncesine dönülemediği bildiriliyor. Artma eğilimi gözlense de Kovid-19 salgınının uzaktan
çalışmayı artırmadığı ve bu tür işlerin açık iş pozisyonlarının sadece %1’ini teşkil ettiği bildiriliyor. Açıklamada,
Letonya işgücü piyasasında uzun bir zamandan beri sorun yaratan en önemli konunun bölgesel farklılıklar olduğu
vurgulanıyor.
Letonya Merkezi İstatistik Bürosu kayıtlarına göre ülkede 31 bin 695 kişi tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe
istihdam ediliyor.
Diğer yandan, Temmuz 2020 ile karşılaştırıldığında Letonya’da tüketici fiyatlarının 2021 Temmuz ayında ortalama
%2,8 oranında arttığı kaydediliyor. En fazla artışlar, %14,7 ile taze sebze, %8 ile patates ve %7,2 ile konserve ve
işlenmiş sebzelerde görüldü. Gıda fiyatlarındaki diğer artışlar şöyle: kümes hayvanları %9,5, bitkisel yağlar %21,3, un
ve diğer tahıllar %8,8, pirinç %12,7, yoğurt %7,7, süt ürünleri %3,2, tereyağı %3,1.
Motorin fiyatının %17,9, benzinin %17,1 ve otogazın %20,3 oranında arttığı Letonya’da motorlu taşıt sigortası, kişisel
hijyen ve güzellik ürünlerinde düşüş gerçekleşti.

Kaynak: “Inflation in Latvia. Biggest price increase observed for fresh vegetables”,
Baltic News Network, Web. August 9, 2021 (Erişim tarihi: 10/08/2021);
“Unemployment levels going down and competition for employees going up in
Latvia”, Baltic News Network, Web. August 9, 2021 (Erişim tarihi: 10/08/2021);
Association: agriculture sector compensates shortage of labourers with maximum
automation”, Baltic News Network, Web. August 9, 2021 (Erişim tarihi: 10/08/2021).
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Kovid-19 Myanmar’da Ağır İş Kayıplarına Neden Oldu
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün değerlendirmelerine göre, Myanmar'da işgücü
piyasası koşullarında önemli ölçüde bozulma gerçekleşti.
2020 yılının dördüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında, 2021 yılı ikinci
çeyreğinde istihdamın %6 daraldığı ve yaklaşık olarak 1,2 milyon iş
kaybının yaşandığı belirtiliyor. 2021'in ilk yarısında, çalışma
sürelerinde %14 oranında kayıp yaşandığı ve bu oranın en az 2,2
milyon çalışanın tam zamanlı çalışma süresine eşdeğer düzeyde
olduğu ifade ediliyor. Kayıplardan özellikle inşaat, konfeksiyon,
turizm ve konaklama sektörleri başta olmak üzere ekonominin tüm
sektörlerinin etkilendiği belirtilerek, inşaat sektöründe %35,
konfeksiyonda %31 ve turizm ve konaklama sektörlerinde %25
oranlarında istihdam kaybı yaşandığı bildiriliyor.
Diğer yandan, hem çalışma saati, hem de istihdam kayıpları
açısından kadınların erkeklerden daha fazla etkilendiği tahmin
ediliyor.

Kaynak: “ILO estimates reveal heavy job losses in the first half of 2021 in Myanmar”,
Press Release, 19 July 2021 (Erişim tarihi:28/07/2021).
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Nijerya’da Eğitimsizlik Yoksulluğa Yol Açıyor
Yaklaşık 206 milyonluk nüfusuyla Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi olan Nijerya’da
gençler nüfusun %63'ünü, 19 yaş altındakiler ise %50’sini teşkil ediyor. Birleşmiş
Milletler (BM), 2050 yılına kadar Nijerya'nın dünyanın en büyük üçüncü nüfusu
olacağını tahmin ediyor.

Küresel düzeyde ortalama yaşam beklentisi 72,2 iken,
Nijerya’da 60,82, medyan yaş 18,4 olarak açıklanıyor.
Yaklaşık 123,4 milyon genç ülkenin kalkınmasında
potansiyel bir insan sermayesi oluşturuyor.
Ancak, milyonlarca Nijeryalı çocuk ve genç eğitimden
yoksun veya yetersiz bir eğitimle yetinmek zorunda
kalıyor. Eğitim eksikliği ve eğitim kalitesinin düşüklüğü
şu anda %42 dolayında olan genç işsizliğini artırıyor.
Ülkede hâkim olan işsizlik, yoksulluk, geleceğe yönelik
fırsatların olmaması ve şiddet Nijerya gençliği üzerinde bir
tehdit oluşturuyor.
Gençlerin önemli bir kısmı, ülkenin gayri safi yurtiçi
hasılasının (GSYİH) %56,2'sini oluşturan kayıt dışı
sektörden geçimini sağlıyor. Küçük işletmeler ile serbest
meslek sahiplerinin yaygın olarak kayıt dışı faaliyet
gösteriyor olması ise gençlerin üretken olmaları için iyi bir
fırsat olarak görülüyor.

Kaynak: “Nigeria’s economy,” The Economist, May 15th 2021; “Despite being
majority, young Nigerians excluded from ministerial positions,” Premium Times,
March 22, 2021; “Education, youth unemployment and social unrest,” The Guardian,
25 October 2020.
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Enflasyonun %18, gıda enflasyonunun ise %23
dolayında olduğu ülkede, 80 milyon kişinin günlük 1,90
ABD dolarının altında bir gelirle yaşamak zorunda
olduğu ve beslenme yetersizliği sorunu ile karşı karşıya
kaldığı ifade ediliyor. Dünya Bankası, Kovid-19 salgını
nedeniyle 2023 yılına kadar yoksulluk içinde
yaşayanların sayısının 100 milyona ulaşacağını tahmin
ediyor.
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Kovid-19 Krizi ve Kriz Sonrasındaki İyileşme Süreci İncelendi
Çeviren
Asuman TAŞ

Her yıl İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından yayımlanan
“İstihdam Görünüm Raporu”, bu yıl Kovid-19 krizi ve kriz öncesi ve sonrası
iyileşme sürecini izleme (OECD Employment Outlook: Navigating the COVID-19
Crisis and Recovery) temasıyla hazırlandı.

Raporda, Kovid-19 krizinin OECD ülkelerinde en çok hangi sektör ve istihdam gruplarını etkilediği, ülkelerin
istihdamı koruma politikalarını nasıl kullandıkları, bu programların etkilerinin neler olduğu ele alınırken, çalışma
sürelerinin nasıl belirlendiğine ve taşeron çalışmaların etkilerine de yer verildi.
2020 yılı Mart ayı itibarıyla Kovid-19’un etkisiyle yaşanan kriz, küresel ekonomiyi ciddi derecede bir durgunluğa
sürükledi. Salgının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler ekonomiyi derinden etkilerken, tedbirlerin kısa süreli
olacağı yönünde beklentiler oluştu. Virüsün yayılmasıyla beraber, öncelikle küresel arzda kriz etkisi hissedildi. Zira
şirketler, çalışanlarının virüse yakalanmaları sonucu karantinaya alınmaları nedeniyle ve ülke genelinde sokağa çıkma
kısıtlaması uygulandığında, kimi zaman tercihen kimi zaman zorunlu olarak işçilerini çalıştıramadı. Daha sonrasında
kriz, azalan tüketim ve yatırım yüzünden talebe de yansıdı.
Krizin dört evrede incelenmesi mümkün. Birinci evre, salgının başlaması ve kısıtlamaların sıkı bir şekilde uygulandığı
evre, ikincisi, vakaların kontrol altına alındığı ve kısıtlamaların hafifletildiği 2020 yılının üçüncü çeyreğindeki evre,
üçüncüsü vakaların tekrar artışa geçtiği ve kısıtlamaların yeniden uygulandığı ancak işgücü piyasası için kısıtlamalara
rağmen hareketliliğin devam ettiği evre ve aşılamanın başlaması ile kısıtlamaların kademeli olarak kaldırıldığı
dördüncü evre.

3

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5a700c4b-en/index.html?itemId=/content/publication/5a700c4b-en
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Aşılamanın yaygınlaşması, virüsün yayılmasını önleme amaçlı, etkili ve hedef odaklı önlemlerin alınması ve pek çok
ülkede ek mali destek programlarının açıklanmasıyla beraber toplumlarda iyimser bir beklenti oluşmaya başladı. Bu
iyimser yaklaşıma göre, OECD ülkelerinde GSYİH’deki büyümenin 2021 yılında ortalama %5,75’e ve 2022 yılında
ise %4’e ulaşacağı tahmin ediliyor. Ancak yine de kişi başına düşen GSYİH oranlarında küresel salgın öncesine
dönüşün pek çok OECD ülkesinde 2022 yılından önce gerçekleşmeyeceği öngörülüyor.
İşsizlik bu süreçte işgücü piyasasının en önemli sorunlarından biri oldu. Ülkelerin krizin ekonomik ve sosyal etkilerini
azaltmak için benimsedikleri politikalara göre işsizlik eğilimleri değişiklik gösterdi. ABD ve Kanada, işini
kaybedenlerin gelir kaybını azaltmak için normal işsizlik sigortasına odaklanmışken, geçici olarak işten çıkarmalara
rağmen pek çok OECD ülkesinde, işverenlerin işçi çıkarmadan çalışma saatlerini kısaltarak maliyet azaltmasına
imkân veren İstihdamda Tutma Politikalarına odaklanıldı.
İstihdamda Tutma Politikaları iki bileşenden oluştu. Birincisi Kısa Süreli Çalışma Programları ve ikincisi Ücret
Desteği Programları. Bu programlar küresel ekonomik kriz dönemine göre 10 kat daha fazla etki göstererek 60 milyon
işe destek olurken, 21 milyon işin korunmasını sağladı ve işsizliği azaltmaya yardımcı oldu. Genel olarak kısa çalışma
programlarında işçinin çalışmadığı süreler için ödeme yapılırken, Kovid-19 krizinin patlak vermesiyle birlikte bazı
ülkelerde işçiye çalıştığı süreler boyunca geçici çalışma ödeneği de verilmeye başlandı. İstihdamda tutma
politikalarının temel amacını ise işçinin işverenle olan iş sözleşmesinin fiili olarak çalışılmasa bile sonlandırılmaması
oluşturdu. Bu programların sosyal mesafe kısıtlamalarına tabi sektörlerde devam ettirilmesi önemli iken, işbaşı
yapılmaya başlanan sektörlerde toparlanmaya başlanması ve bu programların kademeli olarak sonlandırılması gerekli
görüldü.
Krizin başlamasını müteakip 2020 yılı Nisan ayında OECD ülkelerinde son 10 yılın en yüksek işsizlik oranına ulaşıldı
(%8,8). 2021 yılı Nisan ayı verilerine göre, OECD ülkelerinde kriz öncesindeki rakamlara ek olarak 8 milyon kişi
daha işsiz kaldı ve işsizlik oranı 2021 yılı Mayıs ayında %6,6’ya ulaştı. Ayrıca kriz öncesindeki rakamlara ek olarak
14 milyon kişi daha fiili olarak iş aramayan gruba dâhil oldu.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere OECD ülkelerinde 2019 yılının son çeyreği ile 2020 yılı son çeyreğindeki işsizlik
süreleri kıyaslandığında işsiz olarak geçen süreler OECD ülkelerinde yüksek oranda artış kaydetti.Fransa, Yunanistan,
İrlanda, İtalya, Norveç, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti ve Türkiye gibi ülkelerde bir yıl ve üzeri işsizlerin sayısında
azalma yaşansa da bunun sebebinin işsizlik süresi uzadıkça kişilerin salgının da etkisiyle iş bulma umudunu yitirip iş
aramayı bırakması olduğu tahmin ediliyor.
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Kriz dönemindeki işsizlik verilerine ihtiyatlı bakmak
gerekmektedir. Bunun temel sebeplerinden biri bu süreçte
verileri toplayan merkezlerin etkin çalışamamasıdır.
Diğer sebeplerden biri ise kısa çalışma ödeneği alanların
ve geçici işten çıkarılanların bazı ülkelerde istihdamda
görünmesidir. Örneğin Avrupa İstatistik Bürosu
(Eurostat) tarafından boşta geçen süresi 3 aydan daha az
ise veya işverenden maaşının yarısını veya daha fazlasını
almaya devam ediyorsa, kişi çalışan kategorisinde
değerlendiriliyor. Bu nedenle, iş feshinin olmadığı kısa
çalışma ödeneğinin verildiği veya yıllık izne çıkarılan ya
da iş sözleşmesinin tazminat verilmeden bir süreliğine
askıya alınması durumundaki işçiler de istihdamda olarak
değerlendirilmiştir.
Krizin başlangıç tarihinden bir yıl geçmiş olmasına
rağmen işgücü piyasası hâlâ kendine gelmiş görünmüyor.
2020 yılı Mart ayındaki çalışma süreleri 2019 yılının
Aralık ayına kıyasla %7 azalmışken, 2020 yılının ikinci
çeyreğinde toplam çalışma süresi %15’ten fazla azaldı.
Nitekim şu anda istihdamda geçen süreler, kriz öncesi
istihdamda geçen sürelerin oldukça gerisinde bulunuyor.
Düşük ücretli işlerde Kovid-19 etkisi daha fazla
hissedilmiş olup OECD ülkelerinde yüksek ücretli
işlerdeki çalışma süresi %18 kadar azalırken, düşük
ücretli işlerde %28’den fazla azalma gerçekleşmiştir.
Bununla beraber krizin etkisi, düşük eğitim düzeyindeki
kişileri yüksek eğitim düzeyindekilere göre 3 kat daha
fazla etkilemiştir.
Gençler de krizden çok etkilenen gruplar arasında yer
aldı. OECD ülkelerinde salgının başlamasıyla genç
işsizliği de artışa geçti. Gençlerin çalışma süresi yetişkin
ve yaşlı gruplara nazaran neredeyse iki kat yani %26’dan
fazla düşüş gösterdi. Güvencesiz işlerde çalışan gençler
işlerini kaybetti, eğitimini yeni tamamlayan ve işgücü
piyasasına girmeye çalışan gençler ise kriz döneminde
azalan iş imkânlarına erişmekte güçlük yaşadı. 2020’de
15-29 yaş grubundaki NEET (Eğitime ve İstihdama
Katılmayan Grup) oranı %12’ye yükseldi ve OECD
ülkelerinde 3 milyon genç daha bu gruba dâhil oldu.
Normal şartlar altında istihdam talebi üç grup tarafından
gerçekleştiriliyor: (i) hem iş arayan hem de çalışmaya
hazır olan işsiz bireyler; (ii) çalışmaya hazır ancak iş
aramayan ve işgücü piyasasına sınırlı ölçüde bağlı
olanlar; (iii) istediği halde tam zamanlı bir iş bulamadığı
için kısa süreli veya bir haftadan az çalışan eksik
istihdam edilen kişiler.

İşgücü piyasası istatistiklerinde işsiz olarak sayılabilmek
için kişilerin aktif olarak iş araması gerekmektedir. Ancak
normal zamanlarda işsiz olarak istatistiklere girebilecek
pek çok kişi iş arama sıkıntısı yaşadığı için faal olmayan
nüfusa dâhil oldu. Şili, Meksika ve Türkiye’nin yanı sıra
pek çok Avrupa ülkesinde sınırlı ölçüde istihdam bağı
olan bu kişiler salgın sürecinde faal olmayanların sayısını
yükseltmede önemli bir etken oldu. Ayrıca okulların
kapanması gibi nedenlerle evde kalmak zorunda olan
çoğu kadın da işgücü piyasasından uzaklaşarak talebi
azalttı.
Ekonominin yeniden hareketlenmesi, virüsle yaşama ve
çalışmayı öğrenme sürecinin hız kazanması ile krizin asıl
etkilerinin konaklama, yemek, turizm, sanat ve serbest
zaman gibi alanlarda gerçekleştiği; bilgi ve iletişim,
emlak, bankacılık ve sigorta sektörlerinde ise
toparlanmanın hızlı yaşandığı görüldü. Hatta bankacılık
ve sigorta, bilgi ve iletişim sektörlerinin uzaktan
çalışmaya hızla adapte olması sonucunda kriz öncesindeki
gelişimlerini sürdürdüğü tahmin ediliyor.
OECD ülkelerinde salgının yol açtığı yıkıcı etkileri
ortadan kaldırmak için istihdam politikalarına, özellikle
de iş aramayı bırakmış gruba yönelik destek
programlarının artması bekleniyor. Bu amaçla ülkelerin
%53’ü iş arayanlara destek bütçelerini artırmışken,
%52’si ise beceri ve istihdam eşleştirmesine yönelik
destek bütçelerini artırdı. Ülkeler ayrıca, kamu istihdam
hizmetlerinin yanı sıra özel istihdam hizmetlerinin
kapasitelerini artırmaya yönelik faaliyetlere de öncelik
verdi. Zira her ne kadar Kovid-19 sürecinde açık iş
pozisyonları azalmış olsa da işsizler bu dönemde de kamu
istihdam kurumları aracılığıyla iş aramaya devam etti.
Avrupa ve Türkiye’de 2020’de işsizlerin %41’i iş bulmak
için kamu istihdam kurumlarına başvururken, OECD
ülkelerinin %42’sinde bu rakam %60’ı buldu. Ayrıca bu
hizmetlere dijital olarak uzaktan erişim sağlanması salgın
sürecinde önem kazandı ve küresel salgın öncesinde bu
sistemlere sahip olan Belçika, Estonya ve İsveç gibi
ülkeler hizmetlerini fazla bir değişikliğe ihtiyaç
duymadan devam ettirebildi.
Araştırmalar, aktif istihdam politikaları için yapılan
harcamaların işsizliği ve uzun süreli işsizliği azaltmada
etkili olduğunu gösterdi. 2020 yılında ülkelerin %65’i
aktif istihdam politikalarına ayrılan bütçelerini artırırken
2021 yılında ülkelerin %53’ü bütçesini artırdı.
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Öte yandan, OECD ülkelerinde bir firma tarafından işe
alınan fakat başka bir firma için iş yapan çalışanların
sayısı arttı. Temizlikçiler, güvenlik görevlileri ve kafe
çalışanları gibi yasal işverenleri farklı olan taşeron
çalışmaların verimliliği artıracağı ve istihdama katkı
sağlayacağı bazı akademik çalışmalarda belirtilmekle
birlikte, bazı riskleri de beraberinde taşıdığı görülüyor.
Taşeron çalışma daha çok düşük ücretli işlerde yaygın
olup, Kovid-19 krizi bu tür çalışmaları artırdı. AB
Direktifleri, firmaların çalışanlarını çeşitli sebeplerden
dolayı (el değiştirme, iflas, taşınma vb.) başka bir
firmaya göndermesi durumunda ödeme ve çalışma
koşullarının düzenlenmesi ve toplu sözleşme
yapılmasını öngörmekte olmasına karşın, bunun taşeron
çalışanları kapsayıp kapsamadığını açık olarak ifade
etmemektedir. Bu husus, hem akademik araştırma hem
de mevzuat açısından gelecekte de üzerinde çalışılması
gereken bir konuyu oluşmaktadır.
OECD ülkelerindeki çalışma süreleri ve bunların
düzenlenmesine ilişkin mevzuatları incelendiğinde
1995 ilâ 2019 yılları arasında haftalık çalışma süresinde
pek değişiklik olmadığı görülüyor. 2019 yılında tam
zamanlı çalışan birinin haftalık ortalama çalışma süresi
40,5 saat olup, bu süre Danimarka’da 37’ye, Meksika
ve Kolombiya’da ise 48’e çıkıyor. 2000’li yılların
ortasından itibaren ise tam zamanlı çalışanların
%7,5’inden fazlasına fazla mesai ödeniyor. 1970’li ve
2010’lu yıllar arasındaki tam zamanlı bir çalışanın
dinlenme zamanına ilişkin veriler değerlendirildiğinde
ise haftalık 1,5 saat azaldığı görülüyor. Yıllık izinler
açısından bakıldığında OECD ülkelerinde yıllık
izinlerin iş kanunlarının yanı sıra toplu sözleşmelerle de
teminat altına alındığı dikkat çekiyor.

Yıllık izin süresi Avusturya, Danimarka, Fransa,
Lüksemburg ve İsveç’te 25 gün; Portekiz ve İspanya’da
22 gündür. Yapılan çalışmalarda toplu iş sözleşmeleriyle
yıllık ücretli izinlere 2,5 ilâ 10 gün arasında bir sürenin
de eklenebildiği görülüyor. Örneğin Çekya, Finlandiya,
İtalya, Letonya, İsviçre, Slovak Cumhuriyeti ve Birleşik
Krallık’ta yıllık fazladan beş güne kadar süre
eklenebiliyor.
Kovid-19 kriziyle birlikte çalışma sürelerinde bazı
ülkelerde değişiklik yapılmış olup, örneğin, 2020 yılı
Mart ayında günlük en fazla çalışma süresi 10 saatten 12
saate çıkarılmıştır. Almanya’da 2020 yılı Nisan ayında bu
süre 12 saat olarak öngörülerek, haftalık çalışma
süresinin olağanüstü zamanlarda 60 saate kadar
uzatılabileceği belirtiliyor. Fazla mesai sürelerinin de
Yunanistan, İsrail ve Portekiz gibi ülkelerde değiştiği
görülüyor.
Öte yandan krizle birlikte yıllık izin sürelerinin
kullanımında da değişiklikler söz konusu oldu. Örneğin,
Avusturya’da işverene tatil günlerinde izinleri tek taraflı
olarak yönetme yetkisi verildi. Benzer şekilde bazı
ülkelerde bazı sektörlerde (özellikle çocuk bakımı ve
sağlık gibi) yıllık izinler askıya alındı.
Kriz döneminde evden çalışma arttı. Kriz öncesinde %16
olan evden çalışma oranı 2020 yılı Nisan ayı ortalarında
%37’ye çıktı. Macaristan, Litvanya, Yunanistan, Slovak
Cumhuriyeti ve İtalya’da işverene çalışanlarını evden
çalıştırma yetkisi verildi. Türkiye ve Avusturalya gibi
ülkeler de evden çalışma prosedürlerini kolaylaştırdı.
Ancak, evden çalışma, iş yoğunluğunu artırma, iş-özel
yaşam dengesini bozma ve çalışılan ile çalışılmayan
süreler arasındaki belirsizliği artırma gibi riskleri de
beraberinde getirdi.
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