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Salih Vecdi SEÇKİN Çalışma

Birleşik Krallıkta Uygulanan
Asgari Ücret Sistemi Başarılı mı?

Bültenimizin geçen ayki (2021 Ağustos) sayısında Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile diğer Avrupa
ülkelerinde uygulanan asgari ücretler hakkında kısa bilgi yer aldı. Bilindiği gibi Kovid-19 salgını
sürecinde farklı meslek gruplarının salgından nasıl etkilendiği konusu, özellikle kazançlarla ilintili
olarak incelemelere konu oldu. İncelemeler, salgının daha çok düşük ücretli çalışanlar arasında etkili
olduğunu ve bu gruptaki çalışan ve aileleri olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Bu sayımızda,
İngiltere’deki Çözüm Vakfı’nın konuya ilişkin araştırmasına yer verilirken, uzman yorumunda Birleşik
Krallık’ta asgari ücretlerin nasıl belirlendiğinin incelenmesinin yararlı olacağı değerlendirildi.

Birleşik Krallık’ta asgari ücret uygulaması 1999 yılında başladı. Uygulanmakta olan asgari ücret, tüm işler için
geçerli olan saat başına belirlenen bir ücrete dayanıyor. Ücret belirlenirken hükümet, Düşük Ücret Komisyonu (Low
Pay Commission) adlı bağımsız bir organdan tavsiye alıyor. Tavsiye alındıktan sonra, her yıl nisan ayında ücretler
gözden geçiriliyor. Gözden geçirme işlemi yapılırken, ekonominin daha yüksek bir asgari ücrete dayanıp
dayanamayacağının belirlenmesi amacıyla bir dizi ekonomik gösterge dikkate alınıyor. Bunlar istihdam, ekonomik
büyüme, ücretteki değişkenlikler, üretkenlik ve ücretlerin şahıs işletmeleri tarafından karşılanabilirliği ve işlerin
kalitesini etkileyen hususlar olarak belirtiliyor.
Yıllık olarak gözden geçirilen asgari ücret, çalışanın yaşına göre farklılık gösteriyor. Tüm işverenler, 25 yaşına kadar
olan işçilere en azından ulusal asgari ücreti ödemek zorunda olup, 25 yaşından büyük işçiler için ulusal geçim ücreti
olarak tanımlanan bir ücret geçerli oluyor. Bu ücret, saatlik asgari ücretten yaklaşık 0,50 sterlin daha yüksek
hesaplanıyor.
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Birleşik Krallık’ta ulusal geçim ücreti ilk kez Nisan 2016 yılında uygulamaya kondu. Birleşik Krallık İstatistik Ofisi
(Office for National Statistics/ONS), ulusal geçim ücretinin oluşturulması sonrası bu uygulamadan en çok yararlanan
yaş gruplarının 25-29 yaşındakiler ile 60 yaşın üzerindekiler olduğunu belirtirken, bu gruplardaki çalışanların
yaklaşık %9'unun daha önce ulusal geçim ücretinin altında bir ücret aldığını vurguluyor.
2019 yılına ait Avrupa İstatistik Bürosu (Eurostat) verilerine göre, Birleşik Krallıktaki asgari saatlik ücret,
araştırmaya dâhil olan 22 ülke arasında yedinci sırada yer aldı. Sıralamada Lüksemburg, Hollanda, Belçika, Almanya,
Fransa ve İrlanda, Birleşik Krallık’ın önünde bulunan ülkeler oldu.
Birleşik Krallık’ta tam zamanlı çalışanlara ek olarak, kısmi ve gündelik çalışanlar, stajyerler, tarımda ve açık denizde
çalışanlar, engelliler ve çırakların (farklı ücret uygulanıyor) tamamı en az asgari ücret düzeyinde bir ücrete sahip
bulunuyor. Çıraklar, 19 yaşın altındaysa veya çıraklık eğitimlerinin ilk yılındaysa, çıraklık ücreti alma hakkına sahip
oluyor. Eğer, 19 yaşın üzerinde veya ilk yılı tamamlamış durumda iseler, yaş grubuna uygun asgari ücretin tamamı
kendilerine ödeniyor.
Ekim 2020 tarihinde Düşük Ücret Komisyonu’nun tavsiyesi ile Nisan 2021 tarihinden itibaren Birleşik Krallık’ta
geçerli asgari ücretler yeniden belirlenmiş olup, yaşa göre değişen saatlik asgari ücretler aşağıda verilmektedir:
2016 yılından itibaren her yıl 25 yaş ve üstü yaklaşık
%6,5 dolayındaki işçi ulusal geçim ücreti aldı.
Uygulamanın başladığı tarihten itibaren ulusal geçim
ücretinin artırılmasına paralel olarak ulusal geçim ücreti
alan işçi sayısının da artacağı beklenirken, ulusal geçim
ücretinin artması bu ücreti alan işçilerin sayısında bir
artışa neden olmadı. Bunun en önemli nedeni,
işverenlerin ulusal geçim ücreti seviyesine ulaşacak bir
ücret artışı yapmaktan ziyade, daha çok bu ücret
seviyesini aşan artışlar yapmayı tercih etmesi oldu.
Hali hazırda Birleşik Krallık’ta belirlenen hedefin, 2024
yılına kadar ulusal geçim ücretinin ülkedeki medyan
kazancın üçte ikisi seviyesine ulaşması olduğu
açıklanıyor. Bu çerçevede bakıldığında belirlenen hedefin
gerçekleştirilmesinin çok zor olmayacağı görünüyor.
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Avrupa Komisyonu Eylül 2021 Aylık
İstatistik Bülteni Yayımlandı
Avrupa Birliği İstatistik Bürosu (Eurostat) verilerine
göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranları
avro bölgesinde 1 2021 Haziran ayındaki %7,7
seviyesinden 2021 Temmuz ayında %7,6’ya
gerilerken, 2020 yılı Haziran ayındaki %8,4’lük orana
kıyasla oldukça düşük gerçekleşti. Avrupa Birliği
(AB)2 genelinde ise, 2021 Haziran ayındaki %7,1
seviyesinden Temmuz’da %6,9’a geriledi.
Eurostat tahminlerine göre, 12 milyon 334 bini avro
bölgesinde olmak üzere 2021 Temmuz ayında AB
üyesi 27 ülkede toplam 14 milyon 613 bin işsiz
bulunuyor. 2021 Haziran ayı ile karşılaştırıldığında
işsizlik, AB genelinde 430 bin, avro bölgesinde ise 350
bin azalmış görünüyor.

2

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.

Genç işsizlik oranları
2021 Temmuz ayında 2 milyon 339 bini avro bölgesinde
olmak üzere tüm AB üyesi ülkelerde toplam 2 milyon
854 bin 25 yaş altı gencin işsiz olduğu kaydedildi. Genç
işsiz oranları 2021 Haziran ayında AB’de %16,9, avro
bölgesinde %17,2 iken, 2021 Temmuz ayında sırasıyla
%16,2 ve %16,5 seviyelerine geriledi. 2021 Haziran ayı
ile karşılaştırıldığında genç işsiz sayısı AB genelinde
151 bin, avro bölgesinde 140 bin azalma kaydetti. 2020
Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında ise genç işsizlerin
sayısı AB genelinde 420 bin, avro bölgesinde 360 bin
azaldı.
AB genelinde kadın işsizlik oranı 2021 Haziran ayında
%7,5 seviyesinden 2021 Temmuz ayında %7,3’e; erkek
işsizlik oranı da %6,7’den %6,5 seviyesine geriledi.
Avro bölgesinde 2021 Haziran ayında %8,3 olan kadın
işsizlik oranı 2021 Temmuz ayında %8,1’e, erkek
işsizlik oranı ise %7,3’dan %7,1’e geriledi.

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.

Kaynak: “Euro area unemployment at 7,6%”, eurostat newsrelease,
euroindicators, 98/2021, 1 September 2021; “Euro area job vacancy rate at
2.3%”, eurostat, newsrelease, euroindicators, 105/2021, 16 September 2021.
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2021 Temmuz ayı itibarıyla seçili bazı AB üyesi
ülkelerde mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik
oranları şöyle:

Diğer yandan, yayımlanan son verilere göre, avro
bölgesinde bir önceki çeyrekte %2,1 ve 2020'nin ikinci
çeyreğinde %1,6 olan açık iş pozisyon oranı 2021'in
ikinci çeyreğinde %2,3 oldu. Söz konusu oranlar AB’de
ise bir önceki çeyrekte %2 ve 2020’nin ikinci çeyreğinde
%1,6 seviyesinden 2021’in ikinci çeyreğinde %2,2
seviyesine yükseldi.

En yüksek açık iş pozisyonu oranları Çekya (%4,9),
Belçika (%4,2) ve Hollanda’da (3,8) görülürken; en
düşük oranlar Yunanistan (2021’in ilk çeyreğinde %0,3),
Bulgaristan, İspanya ve Romanya’da (%0,8) görüldü.
Diğer yandan, sektörler itibarıyla hem avro bölgesinde
hem de AB’de açık iş pozisyonu oranları sanayi ve
inşaatta %2,2, hizmetlerde %2,5 oranında gerçekleşti.
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Dünya, Sosyal Korumayı Sağlamada Başarısız

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), küresel salgının dünyada
sosyal koruma sistemleri üzerindeki etkisini incelediği son
raporunu yayımladı.
“2020-2022 Dünya Sosyal Koruma Raporu”na (World Social
Protection Report 2020-2021: Social Protection at the
Crossroads-in the Pursuit of Better Future) göre; son yıllarda
dünyanın birçok yerinde sosyal korumanın yaygınlaşmasına
rağmen, Kovid-19 salgını sürecinde 4 milyardan fazla insan
hâlâ hiçbir korumaya sahip olmadan yaşıyor.
ILO’nun yapmış olduğu araştırma; küresel salgınla mücadelenin
dengesiz ve yetersiz seyrettiğini, yüksek ve düşük gelirli ülkeler
arasındaki açığın daha da derinleştiğini, tüm insanların hak
ettiği, çok ihtiyaç duyulan sosyal korumanın sağlanamadığını
ortaya koydu. Bu çerçevede raporda, ülkelerin gayri safi yurtiçi
hasılalarının (GSYİH) ortalama %12,9'unu sağlık hariç sosyal
korumaya harcadıkları kaydediliyor. Üst orta gelire sahip
ülkelerin yaklaşık %8 oranında harcama yaptığı açıklanırken,
yüksek gelirli ülkelerin üst orta gelirli ülkelere göre yaklaşık iki
kat fazla, %16,4 oranında sosyal korumaya pay ayırdığı
belirtiliyor. Alt orta gelirli ülkeler GSYİH’nın %2,5’i oranında,
düşük gelirli ülkeler ise %1,1 oranında harcama yapıyor.
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Rapora göre; şu anda dünya nüfusunun %46,9’u
sağlık bakımı ve hastalık yardımları haricinde en az
bir sosyal koruma yardımına sahip iken, dünya
nüfusunun %53’ünü oluşturan 4,1 milyar insanın
ulusal sosyal koruma sistemlerinin hiçbirinden
yararlanmadığı ifade ediliyor.
Sosyal korumada önemli bölgesel eşitsizliklerin de
olduğu vurgulanan raporda, dünyanın en geniş sosyal
koruma oranına sahip bölgesinin %83,9 ile Avrupa
ve Orta Asya olduğu belirtiliyor. İkinci sırada, %64,3
oranıyla küresel ortalamanın üzerinde yer alan Kuzey
ve Güney Amerika Kıtaları geliyor. Asya-Pasifik
(%44), Arap Ülkeleri (%40) ve Afrika’da (%17,4)
belirgin kapsam açıkları bulunduğu ifade ediliyor.

Çalışma çağındaki nüfusun sadece %30,6'sı çocuk ve
aile yardımlarından yaşlılık aylığına kadar geniş
kapsamlı yasal sosyal güvenlik sistemleri içinde
bulunuyor. Kapsam dâhilindeki kadınların oranı ise
erkeklerin %8 gerisinde kalıyor. Söz konusu bu
veriler,
çalışma
çağındaki
nüfusun
büyük
çoğunluğunun, bir başka ifadeyle %69,4’ünün
kısmen korunduğu veya hiç korunmadığı anlamına
geliyor.
Ayrıca, dünyada doğrudan Kovid-19 salgınından
etkilenenlere yönelik sosyal koruma önlemlerinin
hâlâ yetersiz düzeyde olması, bu krizin aşılmasını
geciktiren önemli eksiklikler arasında sayılıyor.

Sosyal koruma; başta yaşlılık olmak üzere,
sağlık hizmetleri ve gelir güvencesine erişim,
işsizlik, hastalık, maluliyet, iş kazası,
çocuklu aileler için doğum veya haneye
temel gelir sağlayan kişinin kaybedilmesi
hallerinde korumayı kapsıyor. Söz konusu
evrensel sosyal koruma ilkeleri, bireylerin
yaşamları boyunca yeterli ve yaygın sosyal
destek programlarına erişimini güvence
altına alıyor.

Kaynak: “Euro area unemployment at 7,6%”, eurostat newsrelease,
euroindicators, 98/2021, 1 September 2021; “Euro area job vacancy rate at
2.3%”, eurostat, newsrelease, euroindicators, 105/2021, 16 September 2021.
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Arap Ülkeleri İstihdam Yaratmada Başarılı mı?

Birleşmiş
Milletler
(BM)’in
beş
bölge
komisyonundan biri olan Batı Asya Ekonomik ve
Sosyal
Komisyonu
(Economic
and
Social
Commission for Western Asia/ESCWA), Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) ile ortaklaşa olarak “Üretken
ve Kapsayıcı bir Yola Doğru: Arap Bölgesinde İş
Yaratma (Towards a Productive and Inclusive Path:
Job Creation in the Arab Region) başlıklı bir rapor
hazırladı. 19 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan
rapor, Arap ülkeleri ekonomilerinin neden insana
yakışır yeterli düzeyde istihdam yaratamadığını
inceliyor.
Raporda, Kovid-19 salgınından önce, başta bölgedeki
genç kadınlar olmak üzere toplam 14,3 milyon olan
genç işsiz sayısıyla bölgenin dünyadaki en yüksek
işsizliğe sahip bölgesi olduğu belirtildi. Kovid-19
salgını öncesinde bölgedeki işsizliğin %5’e
düşürülmesi için 2020-2030 yılları içerisinde 33.3
milyon yeni iş pozisyonunun yaratılması gerektiği
açıklanırken, küçük işletmelerin istihdam yaratmada
rolünün büyük olduğu savunuluyordu. Ancak,
incelendiğinde
küçük
işletmelerin
bölgedeki
işletmeler arasında sadece yıllık %1’lik istihdam
artışına sahip olduklarının anlaşıldığı ifade ediliyor.

Yapılan incelemede, demografik değişimler, siyasi
istikrarsızlık, bütçe ile parasal dengelerin tam
sağlanamamasından dolayı kayıt dışı istihdamın
bölgedeki toplam istihdamın yaklaşık üçte ikisini
oluşturacak bir seviyeye ulaştığına vurgu yapılıyor.
Rapor ayrıca, özellikle imalat sanayii, konaklama,
emlak, iş dünyası ve yönetsel faaliyetleri içine alan
sektörlerde çalışan yaklaşık 39,8 milyon kişinin eksik
ücret, kısa süreli çalışma veya işten çıkarma gibi
tehditler karşısında savunmasız olduğu belirtiliyor. Öte
yandan, eğitim sistemlerinin ve eğitim müfredatının
işgücü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu olmadığı ve
bunun önemli bir beceri uyumsuzluğuna yol açtığı tespit
ediliyor. Hatta firma sahiplerinin %40'ının, yetersiz
eğitime sahip işgücünün bölgede gelişmeyi engelleyici
bir unsur olduğunu ileri sürdüklerine işaret ediliyor.
Kadınların ise işletme sahibi olarak daha düşük hisselere
sahip olmaları ve genellikle birkaç üst yönetim
pozisyonu dışında Arap işgücü piyasasında yer
almamalarından dolayı cinsiyet eşitliğinin sağlanamadığı
vurgulanıyor. Bu çerçevede bölgede yeni reformlara
ihtiyaç duyulduğu kaydediliyor.

Kaynak:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---robeirut/documents/publication/wcms_817042.pdf
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Otomasyon Teknolojik İşsizlik Yaratıyor mu?
Kovid-19 salgını devam ederken ekonomilerde yaşanan açılma nedeniyle ihtiyaç duyulan iş pozisyonları için
işgücü açığı yaşanıyor. ABD’de doldurulamayan açık iş pozisyonlarının sayısı 9,3 milyona ulaşırken, Kanada’da iş
ilanları sayısında salgın öncesine göre %20 daha fazla artış kaydedildi. Avrupa’da ise işverenlerin uygun eleman
bulmakta zorlandıkları ifade ediliyor. Nobel ödüllü yazar Joseph Stiglitz, salgının insana dayalı işlerde
otomasyonun sağlanması için yeni teknolojilerin geliştirilerek uyarlanmasını hızlandırdığını ifade ediyor.
Ekonomistler, robotların önemli ölçüde işgücü piyasasını etkilediğini iddia ederken, Uluslararası Para Fonu (IMF),
istihdamda daha çok kırılgan ve hassas sektörlerde otomasyona doğru hızlı bir değişim yaşandığını vurguluyor.
Nitekim IMF tarafından yapılan bir araştırma, robotların sosyal mesafeye ihtiyaç duymamaları nedeniyle, salgın
sürecinde işyeri sahiplerinin otomasyona yönelmesine neden olduğunu gösteriyor. Durgunluk dönemlerinde
ücretler düşmese de gelirlerin azalması, firmaların daha fazla robot kullanmaya yönelik eğilimlerinin artmasına yol
açıyor.
ABD’de istihdam edilenlerin sayısı salgın öncesine nazaran 7 milyon dolayında azalmış olsa da, Gayri Safi Yurt
İçi Hasıla (GSYİH) oranının aynı kalması, daha az sayıdaki çalışanla bunun sağlanabildiğini ve çalışan başına
verimliliğin arttığını gösteriyor.
Diğer yandan, Avustralya hükümeti tarafından 2015 yılında mesleklerin ne kadar otomasyona açık olduklarının
belirlenmesi amacıyla otel yöneticiliğinden tamamlayıcı sağlık hizmetleri çalışanlarına kadar geniş bir yelpazede
yaklaşık 335 mesleği kapsayan bir araştırma yapılarak puanlama yapıldı. Araştırma sonucunda,
otomatikleştirilebilir işlerin salgından önce göreceli olarak düşüş eğiliminde olduğu görüldü. 2019 yılına kadar
otomasyona müsait işyerleri işgücünün %57’sine kadar düşerken, bu sürecin salgın döneminde de devam ederek
%55’e kadar gerilediği belirlendi. Avustralyalıların %55’inin kırılgan ve hassas işlerde çalışıyor olmasına benzer
bir durum Yeni Zelanda’da da gözlendi.
Her ne kadar Avustralya’daki söz konusu araştırma, otomasyonun kırılgan ve hassas işlerin yerini almadığını ve
ekonomik çıkmaza sokmadığını ortaya koyuyor olsa da, teknolojik işsizlik konusunda endişe duyan ekonomistler,
ekonomik şokların olumsuz etkilerine her zaman için daha açık olan niteliksiz işgücünün durumlarının
iyileştirilmesi amacıyla daha etkin önlemler alınması gerektiği görüşünde birleşiyor.

Kaynak: “Many people are convinced that the pandemic is accelerating
automation. Don’t be so sure,” The Economist, June 19th 2021.
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Arjantin’de İşsizlik %9,6’ya Düştü
Arjantin Ulusal İstatistik ve Nüfus Enstitüsü (INDEC/ Instituto Nacional de Estadística y Censos/INDEC) yılın
ikinci çeyreğinde işsizliğin %9,6’ya düştüğünü; işsizliğin erkeklerde %9, kadınlarda %10,4 olarak gerçekleştiğini
açıkladı. İşsizlik oranı geçen senenin aynı döneminde %13,1, bu yılın ilk çeyreğinde ise %10,2 olarak
kaydedilmişti. Ancak elde edilen veriler, Ocak-Mart döneminde %11,9 olan 35 saatten az çalışan oranının ikinci
çeyrekte %12,4’e yükseldiğini gösterdi.
INDEC tarafından nüfusun yaklaşık 29 milyonunun yaşadığı 21 büyük kentte yapılan bir araştırmada, yaklaşık 45
milyon nüfusu olan ülkede ekonomik yönden faal nüfusun 13,3 milyon olduğu ve bunun 8,7 milyonunun ücretli
çalışan olduğu kaydedildi. Noticias Argentinas analistleri, INDEC'in rakamlarının 1,3 milyon kişinin herhangi bir
işte çalışmadığını gösterdiğini ve tüm ülkeye yansıtıldığında bu rakamın iki milyona ulaşacağını belirtiyorlar..
Arjantin 2018 yılından beri ekonomik durgunluk içinde
olup, büyük ölçüde Kovid-19 salgını nedeniyle insan,
mal ve hizmetlerin hareketliliğindeki kısıtlamalar
nedeniyle 2020'de ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası
(GSYİH) %9,9 oranında ciddi bir düşüş kaydetti. Diğer
yandan, Enstitü tarafından yayımlanan yeni ek veriler,
yeni başlayan ekonomik toparlanmanın, istihdama
dönüşümünün daha fazla gerçekleştiği inşaat ve sanayi
gibi temel sektörlerde yaşandığını gösterdi. İktisadi
İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD), ülkenin bu yıl
%7,6 oranında bir toparlanma yaşayacağını öngörüyor

Kaynak:” Unemployment in Argentina dropped to 9.6% in second quarter”,
Buenos Aires Times,Web. 24.09.2021 (Erişim tarihi: 24/09/2021).
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Avusturya’da İşsizlik Kovid-19 Öncesi Verilere Yaklaştı
Geçtiğimiz yıl (2020) Mart ayı sonu itibarıyla Kovid19 krizi nedeniyle yükselen işsizlik oranı düşüşe
geçti. Avusturya Çalışma Bakanı Martin Kocher
işgücü verilerine ilişkin rakamları açıklarken,
toparlanmanın hızlı olduğunu; şu anda kriz öncesine
göre sadece 10 bin 900 daha fazla işsizin
bulunduğunu ifade etti. Özellikle yaz aylarında
turizm sektörünün canlanmasıyla birlikte istihdam
oranlarındaki artışın işsizlik oranlarına da yansıdığını
kaydetti. Temmuz sonunda yaklaşık 344 bin olan
işsiz sayısı bir önceki aya göre 16 bin daha azalırken
Ağustos ayı verilerinde 287 bin seviyelerine indi. Söz
konusu rakamlar işgücü piyasasındaki durumun kriz
öncesi seviyelere yaklaştığını gösterdi.
Diğer taraftan, turizm sektörünün yanı sıra, birçok
farklı sektörde nitelikli elemana duyulan ihtiyaç
artarken, açık iş pozisyonu 113 bin seviyesine
ulaşarak rekor kırdı. Mesleki eğitim kurumlarındaki
eksik katılımcı sayıları da dikkate alındığında açık
pozisyon sayısının 120 bine ulaştığı bildiriliyor.

Kaynak: Salzburg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği

Belçika’da İşsizlik Düşüş Eğiliminde
Belçika Ulusal İstihdam Kurumu (Office National de
l’Emploi/ONEM) tarafından işsizlik ödeneğinden faydalananlara
ilişkin yapılan açıklamada, Temmuz 2021 döneminde işsizlik
ödeneğinden yararlanan kişi sayısında (368.789), geçen yılın aynı
dönemine (Mayıs 2020) göre %7,2’lık (-23.929 kişi) bir düşüş
olduğu belirtildi.
Cinsiyete göre yapılan değerlendirmede erkeklerde %6,9 (-12.774
kişi), kadınlarda ise %7,5 (-11.155 kişi) oranında düşüş kaydedildi.
Yaş gruplarına göre yapılan belirlemede işsizlik düşüş oranları
tablodaki (Tablo I) gibidir:

(Tablo I)
(Tablo II)

Bölgelerde ise geçen yılın aynı dönemi itibarıyla, BrükselBaşkent Bölgesinde %1,1, Valon Bölgesinde %5,9 ve Flaman
Bölgesinde ise %11,5 düşüş olduğu belirtildi.
İşsiz durumda olup, iş arayanların Temmuz 2021 itibarıyla
vatandaşlık ve cinsiyet esasına dayalı tablo yukarıda (Tablo II)
verilmiştir.

Kaynak: Brüksel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği
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Belçika’da Yoksulluk Yaygınlaşıyor

Belçika Flaman İstatistik Bürosu (Statistiek Vlaanderen)’nun 2020
yılında Avrupa genelinde yürüttüğü yoksulluk araştırmasının sonuçları
açıklandı. Elde edilen verilere göre, Avrupa’nın en iyi yaşam
koşullarına sahip Flaman bölgesindeki vatandaşların %10’luk bir kesimi
(660 bin kişi) geçim sıkıntısı çekerken, %15’lik bölümü (950 bin kişi)
yılda bir hafta tatil bile yapamıyor.
Flaman bölgesinde yoksulluk içinde olanların %37’si işsiz, %25’i tek
ebeveynli aileler ve %27’si kiralık konutlarda yaşayanlardan oluşuyor.
Büroya göre, 2009 – 2012 yılları arasındaki ekonomik şartlar dikkate
alındığında şu anda Belçika’da yoksulluk içinde yaşayanların durumları
daha kötü. Diğer yandan, Valon bölgesinde yaşayanların %26’sı,
Başkent-Brüksel Bölgesi’nde yaşayanların %36’sının ise geçim sıkıntısı
çektiği ifade ediliyor

Kaynak: Brüksel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği
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Kovid-19’dan En Çok Düşük Ücretli İşler Etkilendi
İngiltere’de Kurulu bulunan Çözüm Vakfı (Resolution Foundation)’nın İşgücü Piyasasını Güçlendirme
Programı kapsamında hazırlanan raporunda, Kovid-19 salgını sürecinde alınan karantina önlemlerinin
hem sağlık hem de ekonomik yönden en çok etkilediği gruplardan birisinin, saatlik ücret esasına dayalı
olarak düşük ücretli çalışanlar olduğu açıklandı.
Nitekim yapılan işlerin çoğunun yüz yüze olmasından dolayı Kovid-19 salgınında işgücüne duyulan ihtiyaçta ciddi
bir azalma yaşandığı kaydedildi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin yayımladığı 2020 istatistiklerine göre yıllık
16.125 İngiliz Sterlini kazançla eğlence ve tema parkı görevlilerinin bu grupta ilk sırada yer aldığı ifade edildi.
Bu süreçte iş kayıpları, izinli sayılma, çalışma saati ile ücretlerden yapılan kesintilerden en fazla söz konusu düşük
ücretli çalışanlar etkilendi. Ancak, salgın yasaklarının kalkmasıyla birlikte hizmetler, turizm ve eğlence
sektörlerinde çoğunlukla düşük ücretlerle çalışan bu kişilerin işlerine hızlı bir şekilde geri döndüğünün
gözlemlendiği de ifade edildi.

Düşük Ücretli İşler: Genellikle saat
başına ödeme yapılan, birçoğu, işçinin
yeterli bir ücret sahibi olabilmesi için
bahşiş gerektiren işler, düşük ücretli
işler olarak tanımlanıyor.

Raporda yapılan analizlerde, uygulanan asgari ücret politikası ve ekonominin yeniden açılmasının başarının elde
edildiği anlamına gelmediği yorumu yapıldı. Nitekim işsizliğin artması ve bunun yanı sıra, iş güvencesinde azalma
ve işgücü piyasasına ilişkin hakların ihlali tehlikesinin varlığını sürdürdüğü vurgulandı. Kovid-19 salgını
döneminde asgari ücretlerin artırılmasının düşük gelirlilerin yararına olduğu belirtilen raporda, 2016 tarihli Ulusal
Geçim Ücreti uygulamasının devreye sokulması ile asgari ücretlerin artırıldığı ve o tarihten itibaren asgari ücretin
medyan ücrete göre değer olarak son 15 yılda üç kat arttığı kaydedildi. Diğer yandan, 2015 yılında Birleşik
Krallıktaki düşük ücretli çalışanların payı %21 iken, 2019 yılında bu payın %15’e 2020 yılında ise %14’e
gerilediği belirtildi. Düşük ücrete sahip çalışan oranının özellikle gelişmiş ekonomiye sahip diğer ülkelerde de
gerilediği belirtilen raporda, Yeni Zelanda ve Güney Kore’de de saatlik ücretlerde görülen düşük ödemelerin %5
oranında azaldığına işaret edildi. İstihdam alanında düşük ücretli üç sektörü oluşturan perakende, konaklama ve
eğlence sektörlerindeki çalışanlar, açılmanın başladığı geçtiğimiz nisan ayı içerisinde ücretli izinli sayılan 880 bin
kişi içerisinde %55’lik pay oranı ile çoğunluğu teşkil etti.
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Raporda, düşük ücretli işlerde mağduriyete son verilmesi konusunda
bazı tavsiyelerde de bulunuldu.
Bunlar kısaca,
-İşçinin normal sözleşme hakkının çalışma saatlerini yansıtan bir
sözleşme hakkına dönüştürülmesi;
-Vardiyaların iptal edildiği veya çalışma saatlerinin azaltıldığı
durumlarda tazminat verilmesi ve vardiya programlarının önceden
makul bir sürede (15 gün önce gibi) bildirilmesi,
-Ulusal Geçim Ücreti’nin artırılması,
-Bordroların mevzuata uygunluğunun işçiler tarafından kontrol
edilebilmesi ve kararlara katılabilmesi,
-Kanuni hastalık ücreti, tatil parası ve haksız işten çıkarmalarda
düşük ücretliler ile yüksek ücretliler arasında ayrımcılığın
yapılmaması,
-Ücret kurullarının oluşturulması,
-Sendikaların işyerlerine girme hakkının olması ve emeklilik
hakkının sağlanması olarak açıklandı.

Kaynak: “For the first time in decades, power is shifting from firms to lowpaid workers,” The Economist, June 12th 2021; “Low pay Britain,”
Resolution Foundation, June 2021;
https://www.thestar.co.uk/lifestyle/these-are-the-10-lowest-paid-jobs-in2020-3026409 (Erişim tarihi:16/09/2021);
https://www.expatica.com/uk/working/employment-law/minimum-wage-uk982318/ (Erişim tarihi:17/09/2021).
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İç Mekânlardaki Havasız Çalışma
Ortamları Verimliliği Düşürüyor

Uzaktan Çalışma ile Verimlilik
Arasında Bir İlişki Var mı?

Günümüzde ise gıda güvenliği ile iç mekânlardaki
havanın temizliği toplumların gündemini oluşturuyor.
İnsanların günün %90’ını iç mekânlarda geçirdiği
dikkate alınacak olursa havalandırma işleminin ne
kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.
Nitekim yapılan araştırmalarda, havalandırması
yetersiz mekânlarda bulunan kişilerde baş ağrısı,
yorgunluk, öksürük, baş dönmesi, ayrıca göz, burun,
boğaz ve deride tahrişin görüldüğü; çalışanlarda ise
havasız ortamların işten uzakta kalmaya yol açtığı, iş
verimliliğinin düşmesine ve astıma neden olduğu
kaydediliyor.
Kapalı kamusal alanlarda ve binaların içinde temiz ve
patojensiz hava elde etmek mümkün olup,
kanbondioksit konsantrasyonlarının belirlenmesi
gerekiyor. Pencerelerin ne zaman açılacağı veya
klimaların temizlenme zamanlarının gelip gelmediği
gibi hususlar basit sensörler vasıtasıyla elde edilen
veriler sayesinde mümkün olabiliyor. Bunun için
ülkelerin mevcut iç mekân hava kalite standartlarını
belirlemeleri gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği
açısından dikkat edilmesi gereken bu konuda
hâlihazırda mevcut olan gıda hijyeni sertifikalarına
benzer, iş yerlerine ait binalar için de havalandırma
sertifikalarının kullanılması önem kazanıyor.

Küresel düzeyde ekonomilerde açılma yaşanırken, haftanın
2 ya da 3 günü evden çalışmayı benimseyen işyerlerindeki
karma çalışma sistemi, salgın öncesi tam gün ofis
çalışmasının yerini almaya devam ediyor. Uzaktan
çalışmanın verimlilik üzerindeki etkisi ise son dönemde
birçok araştırmaya konu oluyor.
Çalışanlar ve işverenler üzerinde yapılan ilk araştırmalar,
uzaktan çalışmanın verimliliği düşürmediği yönünde idi.
Ancak, bir Asya teknoloji firmasının yaklaşık 10 bin
çalışanı üzerinde yaptığı ve 2019-2020 Ağustos dönemini
kapsayan yeni bir araştırmada,3 çalışanların %18 oranında
daha fazla mesai yapmalarına ve salgın öncesine göre
toplamda %30 daha fazla çalışmalarına karşın verimlilik
artışının sağlanamadığı anlaşıldı. Doğru bir verimlilik
ölçümünün çalışma saati başına verimliliğe göre yapılması
gerektiği belirtilirken, buna göre yapılan ölçümde %20
oranında bir düşme olduğu tespit edildi.
Akademisyenler bunun nedenini araştırırken, özellikle
toplantı gibi çalışanların işbirliğine ayırdıkları süre ile
telefon ve e-posta gibi kesinti yaşamadan işlerine tam
olarak odaklandıkları sürelerin ayrımına gidildi. İnceleme
neticesinde, çalışanların işlerine tam olarak odaklandıkları
sürenin salgın öncesine göre daha az olduğu, toplantılarda
daha fazla sürenin harcandığı belirlendi. Söz konusu bu
tespitin, Bartleby’in ‘toplantılarda katılımcıların %80’inin,
zamanının %80’ini boşa harcadığı’ kuralını hatırlattığı
belirtiliyor.

Kaynak: “Ventilation, fresh thinking about fresh air,” The
Economist, May 29th 2021.

Kaynak: “A new study questions the effectiveness of
remote working.” The Economist, June 12th 2021.
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Daha Az Süreli Çalışma Daha Fazla Üretkenlik mi Demek ?

İngiliz yayın kuruluşu BBC Worklife’da, çalışma saatlerinin kısalmasının üretkenliğe ve kişisel
memnuniyete olan etkisinin incelendiği bir araştırmanın sonucu yayımlandı.
Araştırmada, özellikle Kovid-19 salgını ile birlikte evden çalışma uygulamasının arttığı ve dünyada çalışma saatlerinin
kısaltılarak yaygınlaşması neticesinde iş verimliliğinde olumlu gelişmeler olduğu belirtiliyor.
Araştırmaya göre, haftalık çalışma saatlerinin azaltılması, yakın zamanda başarılı sonuçlar veren deneyimler sonrası giderek
artıyor. Buna göre; bazıları çalışma saatlerini %20 azaltarak dört gün çalışıyor; bazı şirketlerde tüm personel bir gün izinli
olabiliyor ya da iki gün öğleden sonra izinli oldukları modeller dâhil, farklı çalışma düzenleri arasından kendine uygun
olanı seçebiliyor. Burada önemli olan bunun aynı ücretle yapılabilmesi.
Toronto Üniversitesi'nde örgütsel davranış alanında çalışan Prof. John Trougakos, haftada 40 saatlik standart çalışma
düzeninin etkin bir çalışma için uygun olmadığını vurgularken, enerjinin aralıksız sekiz saat aynı düzeyde tutulamayacağını
belirtiyor. Dolayısıyla çalışanların çoğu sekiz saatlik iş günlerinde belli süreleri sosyal medyaya bakarak, internetten
alışveriş yaparak ya da mesajlaşarak geçiriyor. Daha az çalışma saatine dayalı düzende ise, gereğinden fazla uzun süren
toplantılar ve uzun süren öğle yemeklerinde azalma görülüyor ve böylece çalışanlar kişisel ihtiyaçlarını çalışma saatlerinin
dışında halledebiliyor. Uzmanlara göre, daha kısa çalışma sürelerine sahip bir çalışma düzeninde çalışanlar hem daha mutlu
ve sağlıklı oluyor, hem de kişisel meselelerle daha az ilgilenerek işine olan bağlılığı güçlenerek üretkenliğini artırıyor. Bu
sayede depresyon ve tükenmişlik sendromu gibi rahatsızlıklar da önlenmiş oluyor.
Araştırmalar, insanların daha az saat çalıştıklarında daha çok, daha fazla saat çalıştıklarında ise daha az iş yaptıklarını
gösteriyor. Stanford Üniversitesi'nce 2014 yılında yapılan bir araştırmada, haftada 50 saat çalıştıktan sonra üretkenliğin
düştüğü belirlendi. Bazı uzmanlar, üretkenliğin azalmaya başlamasına engel olmak için en uygun çalışma süresinin 35 saat
olduğunu ileri sürüyor.
Araştırma yazısının sonunda, haftalık çalışma saatinin azaltılmasının elbette sihirli bir çözüm olmadığı ancak, bu yeni
düzene geçmenin örgütsel yapılanma için ciddi bir hazırlık gerektirdiğinin altı çiziliyor.

Kaynak: https://www.bbc.com/worklife/article/20210819the-case-for-a-shorter-workweek
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Çeviren: Salih Vecdi Seçkin
salih.seckin@csgb.gov.tr

Erkek ve Kadınların Kayıt Dışı
Ekonomideki Küresel Görünümü *

İlk basımı ILO tarafından 2002 tarihinde gerçekleştirilen “Kayıt Dışı Ekonomideki Kadın ve Erkekler:
İstatistiki Görünüm” raporu 25 ülkeyi kapsayan verilerden derlenerek yayımlandı. Daha sonra 2013 yılındaki
ikinci basımda 47 ülkeden veriler değerlendirildi. Üçüncü basımda ILO’nun 40 ülkeye ait verilerinin yanı sıra
81 ülkeden dolaylı yoldan elde edilen hesaplamalar yer aldı. Ancak yine de, bu konuda ülkeler tarafından
yeterli verilerin sağlanmadığı ve daha fazla veriye ihtiyaç bulunduğu belirtiliyor. Nitekim ILO 204 no.lu Tavsiye
Kararı’nda (Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation, 2015, No. 204) ve BM
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nde belirtildiği üzere, ülkelerin bu verileri artırmaları ve geliştirerek
uygulamaları tavsiye ediliyor.
Uluslararası On Beşinci İş Gücü İstatistikçileri Konferansı (the 15th
4
International Conference of Labour Statisticians/ICLS)’nda (ILO 1993)
kabul edilen uluslararası istatistik standartlarına göre kayıt dışı sektör, tüzel
kişiliği olmayan ve resmi olarak kaydı bulunmayan işyerlerinin
oluşturduğu işletmeler topluluğu olarak tanımlanıyor. Gayri resmi
işletmelerin çoğu ya tek kişi ya da aile işletmesi şeklinde faaliyet gösteren
veya az da olsa bir işverenin sahibi olduğu ve işçinin çalıştığı işyerlerinden
oluşuyor. Kayıt dışı sektör bir üretim yeri olarak ifade edilirken kayıt dışı
istihdam bir iş ya da işçiyi ifade ediyor.
Çalışan söz konusu olduğunda kayıt dışı istihdam, istihdam ilişkisi
açısından değerlendiriliyor. Uluslararası istatistik standartlarına göre, bir
çalışanın yaptığı bir işin kayıt dışı iş olarak değerlendirilebilmesi için,
istihdam ilişkisinin ulusal iş kanununa, gelir vergisine, sosyal korumaya
veya belirli istihdam yardımlarına hak kazanmaya tabi olmaması
gerekiyor. Bir başka ifadeyle, sigorta primleri, kıdem tazminatı, ücretli
yıllık veya hastalık izni, fesih bildirim yükümlülüğü vb. gibi yasal
zorunlulukların bulunmaması gerekiyor.
Her ne kadar kayıt dışı ekonomideki herkesin yoksul olmadığı, kayıtlı ekonomide ise çalışanlar arasında
yoksulluğun olabildiği bilinse de, araştırmalar kayıt dışı ekonomideki işçilerin kayıtlı olanlara nazaran daha fazla
yoksulluk riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Aslında, çoğu insan kayıt dışı ekonomide çalışmayı tercih
ettiğinden değil, kayıtlı ekonomide çalışma fırsatı bulamadığından veya başka bir geçim kaynağı bulamadığından
dolayı kayıt dışı ekonomide çalışmak zorunda kalıyor.
Dünyada 15 yaş ve üzeri istihdam edilen yetişkin nüfusun iki milyarı kayıt dışı çalışmakta olup5 küresel istihdamın
%61,2'sini oluşturuyor. Kayıt dışı istihdam hem kayıt dışı sektörde, hem kayıtlı sektörde hem de aile işyerlerinde
olabiliyor. Küresel düzeyde istihdam edilenlerin %61,2’sini oluşturan kayıt dışı istihdamın %51,9’u kayıt dışı
sektörde, %6,7’si kayıtlı sektörde ve %2,5’i ise aile işletmelerinde yer alıyor. Kayıt dışı istihdamdakilerin
%39,7'sini, kayıtlı sektörde kayıt dışı olarak istihdam edilen %10,8'lik grup ile ev işçisi olarak kayıt dışı istihdam
edilen %2,1'lik grup oluşturuyor.
4İlk ICLS 1923'te ve en sonuncusu Ekim 2018'de gerçekleşti.
21’nci ICLS toplantısı 2023 yılında gerçekleştirilecek.

5https://www.ilo.org/global/meetings-andevents/events/WCMS_811316/lang--en/index.htm
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Kayıt dışı istihdam oranı dünya üzerinde bölgelere göre farklılık gösteriyor. Beş ana bölge arasında Afrika'daki
istihdamın büyük çoğunluğunun bir başka ifadeyle %85,8’inin kayıt dışı olduğu görülüyor. Bu oran Asya ve Pasifik
bölgesinde %68,2 ve Arap ülkelerinde %68,6; Amerika'da %40 ve Avrupa ve Orta Asya'da %25,1 düzeyinde
bulunuyor.

Ayrıca, tarımda kayıt dışı olarak çalışanların kapsamdan çıkarılması halinde kayıt dışı istihdam oranında bir düşüş
gözlemleniyor.

Ekonomik birimlerde kayıt dışılık
Küresel olarak, ekonomik birimlerin büyük çoğunluğu (%80,9) gayri resmi olup, kayıt dışılık Afrika'da %92,4, Arap
ülkelerinde %90,8’lik yüzdelerle ortalamanın üzerinde seyrediyor. Büyüyen ekonomiler ile gelişmekte olan ülkelerde
kayıt dışı sektörün ekonomik birimler içindeki payı %82,5 düzeyinde iken, bu oran gelişmiş ülkelerde %55,7
seviyesine geriliyor.

Kayıt dışılık ve istihdam statüsü
Küresel olarak, kendi hesabına çalışanların %86,1'i kayıt dışı olup sadece Avrupa ve Orta Asya'da kendi hesabına
çalışanlar arasında kayıt dışı istihdam oranı %60 ile küresel ortalamanın altında bulunuyor. Kendi hesabına çalışanlar
arasında kayıt dışılık hem büyüyen ekonomilerde hem de gelişmekte olan ülkelerde %87 iken, gelişmiş ülkelerde
%68,8 düzeyinde kalıyor.

Yaş profili

Kayıt dışılık düzeyi özellikle gençler ve yaşlılar arasında daha yaygın olarak görülüyor. Dünya ölçeğinde her dört
gençten (%77,1) ve her dört yaşlıdan üçü (%77,9) kayıt dışı istihdamda yer alıyor. Gençlerin kayıt dışı istihdamda
olmaları, büyüyen ekonomiler ile gelişmekte olan ülkelerde daha çok görülmekle birlikte, yaşlıların kayıt dışı
ekonomide yer almalarında ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri ve bölgesel konumlarının önemi
bulunmuyor.
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Kayıt dışılık ve eğitim

Eğitim düzeyi, kayıt dışılık düzeyini etkileyen belirleyici bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü, eğitim
düzeyi arttıkça kayıt dışılık oranı düşüyor. Nitekim, orta ve yükseköğrenimini tamamlamış olanların, hiç
eğitimi olmayan veya ilköğretimini tamamlamış olan kişilere nazaran kayıt dışı istihdamda bulunma
olasılıkları daha düşük oluyor. Bu olgu küresel ve bölgesel düzeyde gözlemlenirken, büyümekte olan
ekonomiler, gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler açısından pek bir farklılık göstermiyor.

Kayıt dışılığın sektörel boyutu
Dünya genelinde en yüksek kayıt dışı istihdama
(%93,6) sahip sektör tarım sektörü olup, bu sektörü
%57,2 ile sanayi ve %47,2 ile hizmet sektörü izliyor.
Özellikle Arap ülkeleri ile Asya ve Pasifik bölgesi
kayıt dışılığın hizmet sektöründe nispeten az olduğu
yerler olarak sayılıyor. Ancak, bilhassa büyüyen
ekonomiler ve gelişmekte olan ülkelerde temel
istihdam kaynağının kayıt dışı istihdam olduğu
durumlarda, tüm sektörlerde yüksek düzeyde kayıt
dışılık görülüyor.

Kayıt dışı istihdamda kırsal/kentsel alan payı
Küresel ölçekte, kırsal alanlarda yaşayanların kayıt dışı istihdam içinde yer alma olasılığı (%80), kentsel alanlarda
yaşayanlara göre iki kat (%43,7) daha fazla olurken, farkın açık olduğu bölgeler sırasıyla Amerika kıtası, Asya ve
Pasifik bölgeleri ile Avrupa ve Orta Asya olarak belirleniyor.

Kayıt dışılığın toplumsal cinsiyet boyutu
Küresel olarak, erkeklerin kayıt dışı istihdamı %63 oranı ile kadınlardan (%58,1) daha yüksek. Üçüncü basımın 2019
yılındaki özet yayımında kayıt dışı istihdamın, küresel düzeyde (%63'e karşı %58), gelişmiş ülkelerde (%19'a karşı
%18) ve gelişmekte olan ülkelerde (%69'a karşı %64) kadınlara göre erkekler için daha büyük bir istihdam kaynağı
olduğu açıklanıyor.6 Ancak gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı istihdam edilen kadın işçilerin yüzdesi (%92), erkek
işçilerin yüzdesinden (%87) daha yüksek olduğu kaydediliyor. Bu oranlar, hem büyüyen ekonomiler, gelişmekte olan
ülkeler ve gelişmiş ülke ortalamaları için, hem de tarım ve tarım harici kayıt dışı istihdam için geçerli oluyor. Dünya
ölçeğinde kayıt dışı istihdamda bulunan 2 milyar işçiden sadece 740 milyonu kadın olup bu durumun tersi olduğu ve
kadınların daha çok kayıt dışı istihdamda yer aldığı bölgeler de söz konusu. Örneğin, Sahra altı Afrika ülkelerinde
kadınların %90, Güney Asya ülkelerinde %89 ve Latin Amerika ülkelerinde yaklaşık %75 oranında kayıt dışı
istihdamı söz konusu.
Raporda kayıt dışılığın ülkelerin ekonomik gelişmişlik seviyeleri ile bağlantılı olduğu kaydedilerek, kayıt dışılığın
oranının gelişmiş ülkelerde %18,3 ortalama ile %40’ın altında, gelişmekte ve büyüyen ekonomilerde ise %69,6
oranında olduğu belirtiliyor. Dünya ölçeğinde tam gün kalıcı çalışanların %15,7’si sosyal koruma ve iş güvencesi
olmayan kayıt dışı işlerde çalışıyor iken, kısmi çalışanlarda bu pay %44, geçici istihdamda %59,6, geçici kısmi
çalışmada %64,4 ve özellikle erkekler arasında %68,1 oranıyla yükselme eğilimi gösteriyor.
Dünya ölçeğinde, kayıt dışı istihdamın payı, tam zamanlı çalışan işçiler arasında %56,5, kısmi çalışan işçiler arasında
%75,1 ve haftada 20 saatten daha az çalışılan marjinal istihdamda ise %78,5 seviyesinde olduğu belirtiliyor.
6 Women and Men in the Informal Economy: A

(*) ILO “Women and Men in the Informal Economy: A
Statistical Picture” Third Edition.
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