
Emek Piyasaları, Kurumları ve Eşitsizlik





EMEK PİYASALARI,        
KURUMLARI VE EŞİTSİZLİK:
21.Yüzyılın Adil Toplumlarını İnşa Etmek

Derleyen
Janine Berg

Uluslararası Çalışma Örgütü, Cenevre, İsviçre

Çevirmen
Enes Işık



Genel Yayın Nu.: 295

ISBN: 978-605-2294-09-3

1. Basım, Eylül 2018

EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.©2018

Efil©2018

Bu çalışmanın orijinal baskısı Uluslararası Çalışma Örgütü, Cenevre tarafından Labour 
Markets, Institutions and Inequality: Building Just Societies in the 21st Century adıyla 
yayımlanmıştır. Copyright©2015. Uluslararası Çalışma Örgütü. Türkçe telif hakkı ©2018 Efil 
Yayınevi.

Emek Piyasaları, Kurumları ve Eşitsizlik: 21. Yüzyılın Adil Toplumlarını İnşa Etmek, ILO’dan izin 
alınarak Efil Yayınevi tarafından çevrilmiş ve yayımlanmıştır.

Birleşmiş Millet uygulamalarında da olduğu gibi ILO yayınlarındaki ifadeler ve herhangi 
bir ülke, bölge veya toprak veya bunların yöneticileri veya sınırlarına ilişkin burada 
gösterilerilenler Uluslararası Çalışma Örgütünün görüşlerini yansıtmamaktadır.

Araştırmalar ve diğer yazılarda sunulan görüşler tamamen yazarlarına aittir ve bunların 
yayımlanması Uluslararası Çalışma Örgütü adına burada ifade edilen görüşlerin onaylandığı 
anlamına gelmez.

Firma adları, ticari ürünler veya süreçlere yapılan atıflar Uluslararası Çalışma Örgütü adına 
bunların onaylandığını anlamına gelmediği gibi herhangi bir firma, ticari ürün veya süreçten 
söz edilmemesi bunların onaylanmadığı anlamına da gelmez.

Bu kitabın tüm hakları saklıdır.  
Herhangi bir şekil ya da yöntemle çoğaltılamaz.

Sertifika Nu.: 12131

Kapak ve Sayfa Tasarımı: Aysu Alagöz

Baskı ve Cilt: SONÇAĞ YAYINCILIK MATBAACILIK REKLAM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Zübeyde Hanım Mah. İstanbul Cad. 48 İstanbul Çrş. Dk:48-49 Altındağ, Ankara
Tel: (+90) 312 341 36 67 • Sertifika Nu.: 25931

EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.
Bağcılar Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, 283. Sokak,
Ata Apt. No: 9/7 06670 Çankaya/Ankara, Türkiye
Tel : (+90) 312 442 52 10
GSM : (+90) 541 232 00 96
Faks : (+90) 312 442 52 12

EFİL  YAYINEVİ

www.efilyayinevi.com
www.facebook.com/efilyayinevi
twitter.com/efilyayinevi
instagram.com/efilyayinevi

EMEK PİYASALARI, KURUMLARI VE EŞİTSİZLİK:
21.Yüzyılın Adil Toplumlarını İnşa Etmek



Katkıda Bulunanlar vii

Önsöz ix

Teşekkür xi

1.  Emek piyasası kurumları: Adil toplumların yapı taşları 1
    - Janine Berg 

I.KISIM
Makroekonomi politikaları, kalkınma ve eşitsizlik 

2.  Ekonomik kalkınma ve eşitsizlik: Kuznets eğrisini yeniden           
değerlendirmek  39

    - Sangheon Lee ve Megan Gerecke

3.  Tam istihdam taahhüdünü yenilemek: Sorunlar, bulgular ve                           
siyasi çıkarımlar 67

    - Iyanatul Islam ve Martina Hengge 

II.KISIM 
Ücret gelirleri 

4.  Sendikalar ve toplu pazarlık 95
    - Susan Hayter 

5.  Asgari ücret ve eşitsizlik 123
    - Patrick Belser ve Uma Rani 

6.  Geçici sözleşmeler ve ücret eşitsizliği 145
    - Sandrine Cazes ve Juan Ramón de Laiglesi 

7.  Yarı zamanlı çalışmanın ‘yapısökümü’  183
     - Jon C. Messenger ve Nikhil Ray 

İçindekiler



III.KISIM 207
Sosyal transferler ve gelirin yeniden dağıtımı 

8.  Yeniden dağıtım politikaları  209
    - Malte Luebker 

9.  Emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili diğer gelir transferleri  241
    - Christina Behrendt ve John Woodall1 

10.  İşsizler ve yoksullar için gelir desteği  263
    - Janine Berg 

11.  Sosyal kamu hizmetleri ve gelir eşitsizliği  287
    - Juliana Martínez Franzoni ve Diego Sánchez-Ancochea

IV. KISIM 
Emek piyasası kurumlarının farklı gruplar üzerindeki etkisi 

12.  Emek piyasası kurumları ve cinsiyet eşitliği  315
    - Sarah Gammage 

13.  Emek piyasası kurumlarının göçmen işçiler üzerindeki etkisi ve       
eşitsizlikler  341

    - Christiane Kuptsch 

14.  Gençler ile yetişkinler arasındaki emek piyasası eşitsizliği:                                       
Özel bir durum mu?  363

    - Gerhard Reinecke ve Damian Grimshaw

Dizin 403



 vii

Christina Behrendt Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü Sosyal koruma 
Dairesi’nde Kıdemli Sosyal Koruma Politikaları Uzmanı. Yüksek lisansını Al-
manya Konstanz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nde, doktorasını 
Sosyal Politika üzerine yaptı. 
Patrick Belser Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü Kapsayıcı Emek Piyasala-
rı, Çalışma İlişkileri ve Çalışma Koşulları Şubesi’nde Kıdemli Ekonomist. İktisat 
doktorasını İngiltere Sussex Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Enstitüsü’nden 
aldı.
Janine Berg Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü Kapsayıcı Emek Piyasaları, 
Çalışma İlişkileri ve Çalışma Koşulları Şubesi’nde Kıdemli Ekonomist. İktisat 
doktorasını ABD New School for Social Research’da tamamladı.
Sandrine Cazes Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nde (OECD) Kıdemli 
Ekonomist. Daha önce Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü İstihdam İncele-
meleri ve Araştırma Birimi’nin başkanı olarak görev yaptı.
Juliana Martínez Franzoni Kosta Rika Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve 
Siyaset Çalışmaları ve Araştırma Merkezi’nde Öğretim Üyesi.
Sarah Gammage Ekonomist ve iktisadi kurumlar üzerine Politika Danışmanı. 
BM Kadın Birimi’nde (UN WOMEN) çalışmaktadır. Daha önce ILO Santiago 
Güney Konisi Ofisi’nde Sosyal Koruma ve Kalkınma Uzmanı olarak çalıştı.
Megan Gerecke Cenevre Dünya Sağlık Örgütü Social Determinants of Health 
biriminde Teknik Memur. Dünya Sağlık Örgütü’ne katılmadan önce ILO’da, BM 
Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü’nde ve McGill Sağlık ve Sosyal Politika 
Enstitüsü’nde araştırma memuru olarak çalıştı. Yüksek lisans derecesini Kanada 
McGill Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi bölümünden aldı.  
Damian Grimshaw Manchester Üniversitesi İstihdam Çalışmaları biriminde 
Öğretim Üyesi, Avrupa Çalışma ve İstihdam Araştırmaları Merkezi (EWERC) 
Direktörü. 
Susan Hayter Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü Kapsayıcı Emek Piyasaları, 
Çalışma İlişkileri ve Çalışma Koşulları Şubesi’nde Endüstri İlişkileri ve Toplu Pa-
zarlık Kıdemli Uzmanı.
Martina Hengge Şu anda Cenevre Lisansüstü Enternasyonal ve Kalkınma 
Çalışmaları Enstitüsü’nde Uluslararası İktisat çalışmaktadır. Daha önce 
Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü Ulusal İstihdam Politikaları Birimi’nde 
makroekonomi ve emek piyasası politikaları üzerine çalıştı.

Katkıda Bulunanlar



viii Katkıda Bulunanlar

Iyanatul (‘Yan’) Islam Cambridge Üniversitesi’nden İktisat doktorasını aldı. Ce-
nevre Uluslararası Çalışma Örgütü İstihdam ve Emek Piyasaları Şubesi Başkanı. 
Christiane Kuptsch Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü Göç Politikaları biri-
minde Kıdemli Uzman olarak çalışmaktadır. Siyaset bilimci olarak Uluslararası 
ilişkiler üzerine uzmanlaşmış (Cenevre Lisansüstü Enternasyonal ve Kalkınma 
Çalışmaları Enstitüsü) ve daha önce hukuk çalışmıştır (Almanya Hamburg Üni-
versitesi).
Juan Ramón de Laiglesia OECD Kalkınma Merkezi Multi-dimensional Country 
Reviews biriminde Ekonomist. Daha önce Cenevre Uluslararası Çalışma Örgü-
tü Kapsayıcı Emek Piyasaları, Çalışma İlişkileri ve Çalışma Koşulları Şubesi’nde 
çalıştı. Ecole Polytechnique’den Makine Mühendisi olarak mezun oldu, İktisat 
doktorasını buradan aldı ve yüksek lisansını London School of Economics’de ta-
mamladı. 
Sangheon Lee Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü Politika Birimi Genel Sekre-
ter Yardımcısı Özel Danışmanı. İktisat doktorasını Cambridge Üniversitesi’nden 
aldı. 
Malte Luebker ILO’nun Bangkok’taki Asya ve Pasifik Bölgesel Ofisi’nde Kıdemli 
Ücret Uzmanı. ILO’ya katılmadan önce Almanya Halle-Wittenberg Martin Lut-
her Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalıştı.
Jon C. Messenger Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü Kapsayıcı Emek Piya-
saları, Çalışma İlişkileri ve Çalışma Koşulları Şubesi’nde Kıdemli Araştırma Me-
muru. 
Uma Rani Cenevre Uluslararası Çalışma Örgütü Araştırma Dairesi’nde Kıdemli 
Kalkınma Ekonomisti ve IZA (Institut zur Zukunft der Arbeit) Politika Sorum-
lusu. 
Nikhil Ray Cenevre Parlamentolar Birliği’nde Proje Memuru. Yüksek lisansını 
İsviçre St. Gallen Üniversitesi’nde Finans ve İktisat bölümünde yaptı. 
Gerhard Reinecke ILO Santiago Güney Konisi Ofisi’nde İstihdam Politikaları 
Uzmanı. Siyaset Bilimi doktorasını Almanya Hamburg Üniversitesi’nden aldı.
Diego Sánchez-Ancochea Oxford Üniversitesi Latin Amerika Ekonomi 
Politik’de Öğretim Üyesi ve Oxford Üniversitesi St. Antony’s College Mütevelli 
Heyeti Üyesi.
John Woodall Birleşik Krallık Aktüerya Enstitüsü Akademi Üyesi. 2013’de 
emekli olmadan önce, merkezi önce Yeni Delhi’de olan ILO Sosyal Güvenlik 
Dairesi’nde Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak çalıştı.



 ix

Bu faydalı derlemenin öncülleri son birkaç on yılda modası geçmiş bir hale 
geldi. Neoliberal düzenin yükselişi, Washington Mutabakatı, ‘alternatif yok’ ve la 
pensée unique iktisatçılar arasında sosyal kurumlara ve ekonomik yaşamın yapı-
sına duyulan mesleki ilginin azalmasına yol açtı. 

Bunun sonucunda işçi sendikaları, ücret ve çalışma yeri standartları ve sosyal 
sigorta programları ilerlemenin bir aracı olarak görülmek yerine pek çok iktisat-
çı ve siyasi lider tarafından ilerlemenin engeli olarak görülmeye başlandı. Bize 
–Hollanda Kralı tarafından bile–   ‘refah devletinin sona erdiği’ söylendi. Refah 
devleti kavramı yerini ‘katılımcı toplum’ diye anılan başka bir şeye bıraktı. Bunu 
aile etkinlikleri Hollandalı vergi mükellefine her yıl 100.000.000 avroya mal olan 
bir kralın dudaklarından duymanın ironisi belki de kralın söylediklerinin tama-
mıyla boşa gitmemiş olmasıydı.1

Janine Berg ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nden meslektaşları meseleye 
farklı bir bakış açısı getiriyorlar. Katılımcılığın örgütler, kurumlar ve hükümetler 
tarafından ve yine bunların aracılığı sayesinde oluşturulduğunu öne sürüyorlar. 
Çalışanlar sendikalar yoluyla örgütlenerek çalışma yeri hakları, akla yatkın bir 
ücret ve sosyal koruma için karşı koyarlar. Kurumlar daha çok kazanıma temel 
olabilecek içtihat yapıları yaratarak bu kazanımları pekiştirirler. Uygulamada 
değilse de prensipte hükümetler demokratik arzunun ifadesini temsil eder. Do-
layısıyla demokratik siyaset ve bunun sonucu olan refah devleti katılımcılığın 
özüdür ve onunla çelişmez.

Dahası, yıpranmış ve kuşatılmış da olsa, sıklıkla öldüğü de beyan edilse 
refah devleti yaşıyor. Yaşıyor, çünkü yaşamak zorunda. Yaşıyor, çünkü modern 
dünyadaki alternatifi kaostur. Ekonomilerin bireysel tasarruf, kendine güven, 
sendikasızlaştırma, kuralsızlaştırma, piyasaların denetimsizleştirilmesi ve özel-
leştirilmiş sağlık-eğitim-emeklilik üzerine yeniden temellendirilebileceği gibi 
güçlü bir desteğe sahip liberteryen bir fantezi varsa da lobiler fantezileri işlevsel 
bir ekonomiye dönüştüremezler.

Modern dünyada piyasalar sadece etkin düzenleme ve denetimin sağlayabi-
leceği türden bir kalitenin garanti edilmesine bağımlıdır. Bu olmadan çökmeye 
meyillidirler. İnsanlar güvenmedikleri piyasaları ya da endüstrileri desteklemez-
ler. Ayrıca modern dünyada piyasalar müşterilerinin sadece sosyal sigorta ve 
makul bir ücret tarafından temin edilebilecek satın alma gücüne de bağımlıdır. 
Aksi halde çürüme eğilimindedirler. İnsanlar güvenebilecekleri bir gelirleri yok-
sa harcama yapmazlar.  

Önsöz
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Refah devletini yıkmaya yönelik güçlü girişimler var ve etkilerini gösteriyor-
lar. Sonuçları Amerikan bankalarının süre giden işlevsizliğinde görüyoruz. Avru-
pa çevresinin süre giden krizinde (batmış hükümetlerin, başarısız kurumların ve 
azalan talebin yarattığı bir kriz) görüyoruz. Refah devleti inşa edemiyor olmanın 
sonucunu birinci elden Hindistan’ın, kırsal Çin’in ve diğer pek çok bölgenin top-
lumsal geriliminde gözlemliyoruz. Öte yandan, bir refah devleti yaratabilmenin 
faydalarını görece geç bir tarihte bile olsa Brezilya’nın, Arjantin’in ve Ekvator’un 
son dönemki ilerlemesinde görüyoruz.

Bu kitabın amacı dünyadaki temel emek piyasalarını ve sosyal refah kurumla-
rını incelemektir. Dolayısıyla bu kitap işçi sendikaları, ücret standartları, emekli-
lik güvencesi, tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışma sözleşmeleri, yeniden dağıtım, 
sosyal sigorta ve kamu hizmetleri üzerine makaleleri bir araya getiriyor. Kadınlar, 
göçmenler ve gençler üstündeki özgül etkileri dikkate alarak sona eriyor.

Benim ve buradaki akademisyenlerin görüşüne göre ekonomik kalkınmanın 
özü sosyal kurumların, toplumsal norm ve standartların ve sosyal sigortanın mu-
hafaza edilmesinde, pekiştirilmesinde ve kademeli olarak genişlemesinde yatıyor. 
Burada da gösterildiği üzere bu kurumların kapsamı bütün dünyada çeşitlilik 
göstermektedir. Ve farklılıklar gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin bilin-
dik ayrımıyla yakından kesişir: daha güçlü kurumlar daha güçlü kalkınma. Te-
sadüf olamaz.

İyi yönetişim, sosyal stabilizasyon ve ekonomik adalet kalkınma sürecini en-
gelleyen ya da onu aşağıya çeken bir lüks değil, kalkınmanın ta kendisidir ve 
başarılı ülkeleri diğerlerinden ayıran ne varsa odur. Farklı düzeylerde de olsa 
bunları hepimiz biliyoruz. Bu kitap bu fikrin geliştirilmesi için gerekli doküman-
tasyonu sağlıyor.

Bu sebeple geçmiş yüzyılın güçlü kurumlarını ‘kendine güven’ ve ‘katılım’ 
hakkındaki düşsel deyişlerle değiştirmek isteyenler yeni tür bir ilerlemenin öncü 
kolu değil yalnızca bir istila sürüsüdür. Çoğu şey onların durdurulup durdu-
rulamayacağına bağlı olacak. Bu kitapta Janine Berg ve ILO’dan meslektaşları 
durdurma –dolayısıyla ekonomik adalet– yönünde değerli ve yerinde bir katkı 
yapıyorlar.

James K. Galbraith
The University of Texas

NOTLAR

1. The Independent (17 Eylül 2013), ‘Dutch King Willem-Alexander declares the end of the 
welfare state’, erişim tarihi: 24 Ağustos 2014 : http://www.independent.co.uk/news/world/
europe/dutch-king-willemalexander-declares-the-end-of-the-welfare-state-8822421.html.



Bu kitap emek piyasası kurumları ve eşitsizlik üzerine bir ILO araştırma pro-
jesinin sonucudur. Kitaba katkıda bulunanlara yoğun programları arasında pro-
jenin bir parçası olmak için vakit ayırabilmelerinden, yüksek nitelikli çalışma-
larından ve sosyal adalete bağlılıklarından dolayı teşekkür etmek isterim. Çoğu 
benim ILO’dan çalışma arkadaşım, onlarla birlikte çalışmak zevk ve onur.

Bölümün ilk taslakları Şubat 2013’te ILO’nun merkez bürosunda düzenlenen 
iki günlük teknik bir çalıştayda sunuldu. Başta Sukti Dasgupta, Marzia Fontana, 
Hansjörg Herr, Frank Hoffer, David Howell, Rolph van der Hoeven, David Ku-
cera, Robert Kyloh, Massimiliano La Marca, Roxana Maurizio ve Kirsten Sehn-
bruch olmak üzere katılımcılara faydalı geri dönüşleri ve canlı bir tartışma yarat-
madaki rolleri için teşekkür etmek isterim. Hem proje üzerine çalışabilmek için 
bana zaman ve finansal kaynak ayarlayan ILO Çok kültürlülük Ofisi Direktörü 
Stephen Pursey’e hem de ILO Kapsayıcı Emek Piyasaları, Çalışma İlişkileri ve 
Çalışma Koşulları Dairesi Direktörü Philippe Marcadent’e destekleri için teşek-
kür ederim. Taslakların tamamlanmış hali dört gizli hakemin kapsamlı ve son 
derece faydalı yorumlarından faydalandı. Yeniden gözden geçirilmiş taslakların 
endişelerini azalttığını umuyoruz. Son olarak ILO Yayınlarına, özellikle Chris 
Edgar’a proje esnasındaki faydalı tavsiyeleri ve desteği için teşekkür etmek iste-
rim.

Janine Berg
Uluslararası Çalışma Örgütü

Cenevre, İsviçre

Teşekkür
 xi
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1
Emek piyasası kurumları:               
Adil toplumların yapı taşları

Janine Berg1

1.1 GİRİŞ
Büyük orta sınıflara sahip eşitlikçi toplumlar piyasa güçlerinin doğal sonucu 

değildir. Eşitlik daha ziyade toplum ile toplumu, ekonomisini, özellikle toplu-
mun emek piyasasını yönlendiren kurumlar –yasalar, politikalar ve toplumsal 
pratikler–  tarafından yaratılır. Adil toplumlar inşa etmek makul ücretlere ve uy-
gun çalışma koşullarına sahip nitelikli işler yaratmayı destekleyecek kurumlar 
oluşturmak anlamına gelebileceği gibi, çalışamayacak ya da iş bulamayacak du-
rumda olanları destekleyecek politikalar üretmek anlamına da gelir.

Bu kitap emek piyasasını yönlendiren belirli kurumlardan yoksun olmanın ya 
da bu kurumların erozyonunun dünyanın dört bir yanında pek çok ülkede eşit-
sizliğin yükselmesine, hem bireylerin hem de toplumsal huzurun tehlikeye atıl-
masına sebep olduğunu ileri sürmektedir. Dolayısıyla bir ülke eşitliği geliştirmek 
istiyorsa emek piyasasına ait kurumları güçlendirmesine de ihtiyacı vardır. Kitap 
hem emek piyasası kurumlarının iş yerini düzenleyen daha bilindik kurumları 
(toplu pazarlık, asgari ücret, çalışma sözleşmeleri ve çalışma saati düzenlemeleri) 
içeren geniş bir tanımını kullanmaktadır hem de emek piyasası kurumlarından 
gelirin emeklilik maaşı, işsizler ve yoksullar için gelir desteği ve sosyal kamu hiz-
metleri yoluyla dağılmasını sağlayan kurumları kastetmektedir. Ücretin –henüz 
emekli olmamış– hanehalklarının açık ara en önemli gelir kaynağı olması, ince-
lememizde tam istihdam politikalarına da yer açmaktadır. Tam istihdam taah-
hüdü istihdamın ekonomik büyümenin bir artığı olarak ele alınması değil, iş ya-
ratmanın açık bir hedef haline geldiği politikaların tasarlanması ve uygulanması 
anlamına gelir.

Kitap bir toplumdaki genel eşitlik düzeyiyle ilgilendiğinden sadece ücret ve ge-
lir eşitsizliğini değil, gruplar arası eşitsizliği de dikkate almaktadır. Emek piyasaları 
iyi düzenlendiğinde, kapsayıcı bir refah devletine sahip olunduğunda, sosyal kamu 
hizmetleri nüfusun geniş bir kesimine ulaştırıldığında hem gruplar arasında daha 
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büyük bir eşitlik sağlanacak hem de ücretler ve hanehalkı gelirlerinde daha büyük 
ve genel bir eşitlik olacaktır. Bu yüzden kapsayıcılığın ve eşitliğin tesis edilmesi, 
emek piyasasının içindekileri destekleyeceği kadar emek piyasasının dışında ka-
lanları da destekleyecek kurumlar inşa etmeyi gerektirir. Emek piyasası kurumları 
üzerine–’içeridekilerin’ ayrıcalıklarının ‘dışarıda kalanlar’ pahasına kazanıldığı id-
diasındaki–  tartışmalar çoğunlukla işçileri birbirine karşı kışkırtmaktadır ki piya-
saların kuralsızlaştırılması çağrısıyla sonlanan bu tartışmalar, kuralsızlaştırmalarla 
daha büyük bir eşitliğin başarılabileceği gibi boş bir umudun doğmasına neden ol-
maktadır. Fakat çalışma güvencelerini kaldırmak ve sosyal politikaları zayıflatmak 
toplumda ve gruplar arasında sadece daha büyük bir eşitsizlik yaratır.

Kurumlar bağımsız bir biçimde çalışmazlar, ekonomiyi ve kurumları kont-
rol eden daha kapsamlı sistemlerin parçasıdırlar. Bu sebeple ücretlerin makul 
ve daha eşitlikçi olduğu toplumlarda gelirin vergiler ve transfer harcamaları 
yoluyla dağıtılmasına daha az ihtiyaç vardır. Kaldı ki sosyal politikalar ex post 
müdahaleler değildir. Hem ücret seviyesini hem de emek piyasalarına girişi 
etkileme gücüne sahip olduklarından bu daha kapsamlı sistemlerin parçasıdırlar. 
Bu nedenle, fırsat eşitliğine odaklanan politikalar aynı zamanda [ekonominin 
yarattığı] sonuçların eşitliğine de odaklanmadıkça dar bir bakışa sahip olma ris-
kini taşır. Gerçekten de, gelirin daha dengeli dağıldığı yerlerde daha büyük bir 
nesiller arası [dikey] hareketlilik bulunmaktadır (Corak, 2013; Piketty, 2014). 
Finlandiya’nın Nobel Barış Ödüllü eski başkanı Martti Ahtisaari’nin de nükteli 
bir şekilde belirttiği gibi ‘Amerikan rüyasını yaşamak istiyorsanız İsviçre’ye git-
mek zorundasınız’ (Le Temps, 2013).

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1919’da kurulduğundan bu yana, üye 
devletlerin emek piyasasını yönlendirecek anlaşmalar ve öneriler hazırlayarak 
bu devletlerin daha adil bir toplum yaratmasına yardımcı olmaya çalışmaktadır. 
Bu uluslararası çalışma standartları ulusal çalışma yasalarının şekillenmesine ve 
emek piyasası yönetişiminin gelişmesine rehberlik etmektedir. Bu standartlar 
istihdam, çalışma koşulları ve sosyal politika konularının yanında toplanma öz-
gürlüğü, toplu pazarlık, üçlü danışma (tripartite consultation) ve iş yeri denetimi 
gibi konuları da içermektedir. Bu yüzden bu kitaptaki birçok bölüm ilgili ulusla-
rarası standartların tartışılmasına ayrılmıştır.

Bu giriş bölümü eşitlikçi bir toplumun inşa edilmesine (ya da yeniden 
inşasına) yardım edecek emek piyasası kurumlarına dayanan yeni bir siyasi 
çabanın rasyonalitesini ortaya koyacaktır. Kitabın geri kalanı dört kısma ay-
rılmıştır. Makroekonomik politikalar ile kalkınma ve eşitsizlik üzerine olan 
birinci kısım kalkınma ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişkinin incelenmesine ve 
gelir dağılımının şekillendirilmesinde politika güçlerinin rolüne ayrılmıştır. 
Takip eden kısım tam istihdamı temin edecek makroekonomik politikalara 
duyulan ihtiyaca odaklanmaktadır. İkinci kısım ücret gelirini etkileyen bazı 
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emek piyasası kurumlarına işaret etmekte; sendikaların, toplu pazarlığın, as-
gari ücretin ve çalışma sözleşmelerinin (geçici ve yarı-zamanlı sözleşmeler) 
düzenlenmesi üzerine bölümleri içermektedir. Vergi ve transfer harcaması po-
litikalarını, emeklilik maaşını, işsizler ve yoksullar için gelir desteğini ve sos-
yal kamu hizmetlerini de içeren üçüncü kısım sosyal transfer harcamalarını, 
gelirin yeniden dağılımını ve bunların daha büyük bir eşitliği temin etmedeki 
rolünü incelemektedir. Dördüncü kısım, emek piyasası kurumlarının kadın 
eşitsizliğini, göçmenleri ve gençleri nasıl etkilediğini irdelemektedir.

1.2 EŞİTSİZLİK DÜNYANIN ÇOĞU BÖLGESİNDE 
YÜKSELİYOR

1980’den bu yana hem çoğu sanayileşmiş ülkede hem de gelişmekte olan bir-
çok ülkede dahil olmak üzere dünyanın çoğu bölgesinde gelir eşitsizliği yüksel-
mektedir. Artan gelir farklılığı hem fonksiyonel gelir dağılımını –milli gelirin 
ücret ve kâr arasındaki dağılımı– hem de hanehalkları ya da bireyler arasındaki 
gelir dağılımını temsil eden bireysel gelir dağılımını etkilemiştir. Bireysel gelir 
dağılımı, çalışma (serbest çalışmanın da dâhil olduğu) ve yatırım yoluyla edilen 
geliri içerdiği gibi sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamalarıyla yurtdışındaki 
işçilerin ücret transferlerinin de dâhil olduğu kamu ve özel sektör transferlerini 
içermektedir.  

Yükselen gelir eşitsizliğiyle ilgili çoğu tartışma, iktisatta emek piyasası ça-
lışmalarına karşı ön yargıyı da yansıtır bir biçimde emeğin [milli gelir] payın-
daki gidişattan ayrı ele alınmıştır. Bu ön yargı bir yandan kişinin eğitiminin, 
deneyiminin ve karakterinin kişinin kazançlarını nasıl etkilediğini vurgulayan 
beşerî sermaye teorisinin etkisinden, bir yandan da bu kazançları tahmin et-
meye yarayan ve makroekonomideki daha büyük gelişmelerle ilişkisi kesilen 
mikro veri kümelerindeki büyümeden kaynaklanmaktadır. Fakat işçilerin re-
fahını milli gelirdeki büyümeden elde ettikleri göreceli kazanç ya da çıktıdaki 
büyümenin emek ile sermaye arasında nasıl paylaşıldığı belirlemektedir. Top-
lam verimlilik artışı, toplam ücret artışını aştığında emeğin [milli gelirdeki] 
payı düşmektedir (veya tam tersi). Ücret payında meydana gelen azalma, birey-
sel gelir dağılımının durağan olduğu ya da ortalama ücretlerdeki büyümenin 
yavaş olduğu anlamına gelmektedir. Yüksek nitelikli çalışanların kârlara sıkı 
sıkıya bağlı olan kazançlarının kapsamı oranında ya da bu kazançların düşük 
nitelikli işçilere kıyasla göreceli daha lehte olduğu durumlarda bireysel gelir 
dağılımında bir ayrışma meydana gelecektir.

II. Dünya Savaşını takip eden on yıllar boyunca emek de sermaye de milli 
gelirdeki yükselişten faydalanmıştır. Ve bazı durumlarda istihdamdaki büyüme 
ve ücretlerdeki artış ücret payının yükselmesine neden olduğundan emeğin milli 
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gelirdeki payı oransal olarak artmıştır. Fakat 1980’lerin başında gidişat tersine 
dönmüştür. Daha yüksek paylara hükmeden kârlar milli gelirden sermayeye 
akan payın genişlemesine neden olmuştur. Uluslararası örgütlerin pek çok rapo-
ru (IMF,2007; ILO, 2008, 2010; IILS, 2011; OECD, 2011; UNCTAD, 2012) geliş-
mekte olan bazı ülkeler ve sanayileşmiş ülkeler için bu ayrışmayı belgelemiştir. 
Örneğin ILO (2013a) 1970’lerin ortasında %75 olan ve basit ortalama olarak 
hesaplanan emeğin milli gelirdeki payının 16 gelişmiş ülkede finansal kriz ön-
cesi yıllar için %65’e düştüğünü bulmuştur. Gelişmekte olan ülkeler için resim 
biraz daha karışık görünmektedir. Asya’da ücretin payı 1994 ve 2007 yılları ara-
sında yaklaşık %20 azalmıştır. Çin’de ortalama ücretteki önemli artışa rağmen 
ücretin payı 2000 ve 2007 yılları arasında %10 düşmüştür (IILS,2011). Emeğin 
milli gelirden aldığı pay Brezilya’da zor geçen 1990’lar boyunca %5 azalmış, fakat 
2000’lerde toparlanmıştır (IPEA,2010).

Kârın payıyla ücretin payı arasındaki bölünmüşlük çoğu ülkede verimlilikte-
ki büyüme ile ücretteki büyüme arasındaki kopuştan kaynaklanmaktadır. 1999 
ve 2011 arasında emeğin verimliliğindeki ortalama büyüme 36 gelişmiş ülkede 
ortalama ücretteki büyümeyi iki kat aşmıştır (ILO, 2013a). Ama bu trendler bü-
tün işçiler için benzer değildir. Niteliksiz ve yarı-nitelikli işlerde çalışanların reel 
ücretlerinde çok az bir büyüme varken yüksek nitelikli iş gücünün ve özellikle 
gelirden en yüksek payı alan %1’lik kesimin kazançlarındaki büyüme (ekonomik 
büyümenin bulunduğu durumlarda) en yüksek düzeydedir (ILO/IILS, 2011). 
Ayrıca, sanayileşmiş çoğu ülkede gelir dağılımının en tepesindeki %1’in servet 
derişimi yoğunlaşmıştır ve önemli reformlar uygulanmadıkça da yoğunlaşmaya 
devam edecektir (Piketty, 2014). Gelirdeki bu trendler birçok gelişmiş ekonomi-
de refah devletinin geri çekilmesiyle beraber gelişmiştir. OECD’nin (2011) 27 
ülkeden topladığı verilere göre, 1980’lerin ortası ile 2000’ler arasında en tepede-
kilerin gelirindeki büyüme 18 ülkede ulusal ortalamayı aşarken, en alttakilerin 
gelirindeki büyüme sadece 8 ülkede2 ulusal ortalamayı aşmıştır.

Şekil 1.1 1990’ların başı ile 2000’lerin sonu arasında hanehalkı gelirlerin-
deki eşitsizliğin ne yönde değiştiğini göstermektedir.3 Sanayileşmiş çoğu ül-
kede–Kanada’da, ABD’de, Avrupa’nın çoğu bölgesinde, Avustralya’da ve Yeni 
Zelanda’da– Gini katsayısı ile ölçülen eşitsizlik düzeyi artmıştır. Eşitsizlik aynı 
zamanda Hindistan ve Çin de dâhil olmak üzere Asya’da, –başta Güney Afri-
ka olmak üzere– Afrika’da artmıştır. Latin Amerika’nın birkaç bölgesinde eşit-
sizlik hafif bir şekilde yükselse de çoğu yerinde düşmüştür. Eşitsizlik ayrıca 
birkaç Afrika ülkesinde de azalmıştır. Buna rağmen Latin Amerika, Güney 
Amerika’nın biraz gerisinde, dünyanın en eşitsiz bölgesi olarak kalmaya devam 
etmektedir.
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Şekil 1.1 Gelir eşitsizliğindeki değişim, 1990’ların başı ve 2000’lerin sonu
Not: Ölçü olarak Gini katsayısı kullanılmıştır. Kullanılabilir verilerin olduğu 1990 ile 1995 arasındaki 
yıllar başlangıç yılı, kullanılabilir verilerin olduğu 2005 ile 2010 arasındaki yıllar bitiş yılı olarak 
alınmıştır.  

Veri kısıtlılığı sebebiyle Afrika ülkelerinde daha az katı bir eşitsizlik tanımı kullanılmıştır. Verileri  
kullanılan ülkeler ve  yıllar: Burkina Faso: 1994 ve 2003; Kamerun: 1990

ve 2002; Orta Afrika Cumhuriyeti: 1992 ve 2003; Gambiya: 1992 ve 2003; Fildişi Sahili:

1990 ve 2002; Moritanya: 1990 ve 2000; Mozambik: 1996 ve 2005; Nijerya: 1990 ve

2004; Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti: 1990 ve 2001.

Kaynak: Standardized World Income Inequality Database (SWIID).

Eşitsizliğin yükselmesi çoğu yükselen eşitsizlik kalkınma sürecinin parçası-
dır düşüncesine abone olan politikacıların her zaman ilgi alanına girmemiştir. 
Üretimin yapısal dönüşümü ile işçilerin düşük verimlilikteki tarımdan yüksek 
verimliliğe sahip imalat sanayine geçişinin, sadece işgücü fazlası tükendiğinde 
ve yapısal dönüşüm tamamlandığında genişlemeyi durduracak olan kent-kır üc-
ret farklıları sayesinde bir arada yürüyeceğine inanılmıştır (Lewis, 1954; Kuz-
nets,1955). Kuznets’in ters-U eğrisine göre genişleyen eşitsizlik, gelirler daha 
yüksek bir seviyeye ulaştığında dağılımdaki bir daralma4 tarafından takip edi-
lecekti. Fakat Sangheon Lee’nin ve Megan Gerecke’nin –bu kitabın ikinci bö-
lümünde– hatırlattığı üzere Kuznets asla ‘eşitsizliğin ve kalkınmanın sabit bir 
yasasını önermeyi amaçlamamıştı’ (s.41).  Buna rağmen, eğri eşitsizliğin ‘doğal 
yasası’ olarak algılandı ve politika müdahalelerine çok az bir rol verildi. Üstelik 
Lee ve Gerecke’nin vurguladığı gibi, Kuznets düşük gelir gruplarından gelecek 
ve demokrasinin yaygınlaşması tarafından kolaylaştırılacak bir politik baskının 
eşitsizliği daraltabileceğini savundu. Bu yüzden gelir dağılımı –daralıp daralma-
yacağı ya da genişlemeye devam edip etmeyeceği– büyük oranda politik güç ve 
bunun dağıtımcı ve yeniden dağıtımcı politikaları şekillendirmedeki etkisi tara-
fından belirlenir (2.Bölüm). Finansallaşma, küreselleşme ve teknolojik değişim 
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düşük gelir gruplarının hem iş yerindeki pazarlık gücünü hem de dünyanın bir-
çok bölgesinde gelir dağılımını etkileme gücüne sahip siyasi değişim için ko-
lektif bir şekilde hareket etme yeteneğini aşındırmıştır ki bu da dünyanın çoğu 
bölgesinde gelir dağılımını etkilemiştir.

Bu sebeple örneğin ABD’de, 1979 ile 2007 yılları arasında gelir dağılımının en 
tepesindeki %1’in vergi sonrası reel gelirlerindeki büyüme %278 iken en alt ke-
simin gelirlerindeki büyüme sadece %18, orta kesimin gelirlerindeki büyümeyse 
%35 olmuştur.5 Hem yüksek gelirlilerden hem de sermaye kazançlarından alınan 
gelir vergilerinin azaltıldığı 1987 vergi reformu en tepedekilerin gelirindeki artışı 
kolaylaştırırken; toplu pazarlık gücünün zayıflaması ve düşük asgari ücret, refah 
devletinin de geri çekilmesiyle birlikte alt gelir grubunun gelirlerindeki büyüme-
nin neden durağan kaldığını açıklamaktadır.

Genel olarak özel vergi politikalarının, gelir dağılımının en altındakileri des-
tekleyen kurumların kapsamının ve refah devletinin göreceli gücünün bir so-
nucu olarak ülkeler arasında farklılıklar bulunsa da Avrupa’da da gelir eşitsizliği 
artmıştır. Almanya esasen ücret dağılımının en altında yer alanların gelirlerinde-
ki azalma nedeniyle eşitsizlikte önemli bir yükselme tecrübe etmiştir. 1990’larda 
ve 2000’lerde emeğin verimliliğindeki %23’lük artışa rağmen aylık ortalama reel 
ücretlerin durağan seyretmesi hatta 2000’lerde azalması nedeniyle verimlilik ve 
ücret artışları arasında bir ayrışma görülmektedir. Saatlik temelde resim aynı olsa 
da (%12,8’lik verimlilik artışı ve %0,4’lik ücret artışı) ‘mini’ işlerin miktarında 
meydana gelen artış bu trendi kısmen açıklamaktadır (ILO, 2013a). İskandinav 
ülkelerinde yüksek nitelikli iş gücünün gelirleri artmış fakat güçlü refah devleti 
en alt kesimdekilerin gelirlerini himaye ederek gelirlerin kutuplaşmasını engel-
lemiştir. Ancak İsveç’te yeniden dağıtım miktarında meydana gelen azalma ile 
piyasa gelirleri arasındaki genişleyen farkın bir sonucu olarak –hala düşük ol-
masına rağmen– eşitsizlik artmıştır. Fransa’da serbest çalışma (self-employment) 
gelirlerinin büyümesine atfedilen eşitsizlik 2000’lerde sadece bir miktar artmıştır 
(OECD, 2011). Düşük gelirlilerin ücretleri asgari ücret ve toplu pazarlıktaki kap-
samlı mekanizmalar tarafından desteklenmeye devam etmektedir.

1980’lerdeki ve 1990’lardaki düşük eşitsizliğe sahip oldukça hızlı büyümesiyle 
bilinen Asya, 21.yüzyılın ilk on yılında dışlayıcı bir büyüme yolunu seçmiştir. 
Bu hem  90’ların sonundan bu yana eşitsizliğin genişlediği daha gelişmiş eko-
nomiler olan Japonya ve Kore Cumhuriyeti için hem de yeni devler Çin, Endo-
nezya ve Hindistan için geçerlidir (ADB,2012). Bölge genelinde istihdam artışı 
zayıf ve yaratılan birçok iş niteliksizdir. Enformel serbest çalışma yaygınlaşmaya                 
devam etmekte ve ücretli çalışma istikrarsızlaştırma ve sosyal koruma kapsamı-
nın sınırlandırılması olguları ile nitelendirilmektedir (ILO,2010). Ayrıca hem 
Çin hem de Hindistan gayrimenkuldeki spekülatif yükselmeyi finans, bankacılık 
ve bilişim sektörlerinin gelirlerindeki yükselmeyle beraber tecrübe etmektedir 
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(Galbraith,2012). Bunun sonucunda her iki ülkede de hem ücretin milli gelirdeki 
payında bir azalma görülmektedir hem de milli gelirin işçiler arasındaki dağılımı 
genişlemektedir.

Latin Amerika dünyanın en eşitsiz bölgesi olmasıyla ün kazansa da 2000’ler-
de eşitsizlik düzeyini azaltmıştır. Azalma ücret gelirlerindeki fırlamayla beraber 
hükümetin transfer harcamalarının destekleyici ikincil rolünden kaynaklanmak-
tadır. Gelirlerdeki fırlama Lopez-Calva ve Lasting’in (2010) önerdiği üzere kıs-
men eğitimdeki artışın ve bunun niteliğe yansımasının ve hem –işçilerin daha 
eşitsiz serbest çalışma işlerinden ücretli istihdama doğru kayabildiği– formel 
işlerin yaratılmasının hem de emek piyasası kurumlarının güçlendirilmesinin, 
özellikle de asgari ücretin reel değerinin artmasının, toplu pazarlığın –bilhassa 
Uruguay, Brezilya ve Arjantin’de– güçlendirilmesinin sonucudur. Gerçekten de 
Arjantin, Brezilya, Meksika ve Uruguay’da –çoğu formel çalışanlar arasında gö-
rülen– emek geliri eşitsizliğinde %60’ın üzerinde bir azalma görülmüştür. Kamu 
nakit transferleri (public cash transfers) özellikle eşitsizlikteki azalmaya %25’in 
üzerinde katkıda bulunduğu Şili ve Meksika için önemli bir unsur olmuştur. An-
cak asıl itici güç emeğin gelirindeki eşitsizliğin azalmasıdır. Enformel istihdamın 
yüksek olduğu ve serbest çalışmanın eşitsizliğe neden olduğu Meksika’da eşit-
sizlikteki azalmanın çoğu enformel çalışanlar arasında meydana gelmiş; serbest 
çalışma gelirleri eşitsizliğe katkı sağlamıştır (Keifman ve Maurizo, 2012).

Afrika’da resim daha karışık olagelmiştir. Kişi başı milli gelirlerindeki düşük-
lüğe de yansıtan oldukça düşük eşitsizlik seviyesine sahip Etiyopya gibi bazı ül-
keler de vardır, dünyadaki en yüksek gelir eşitsizliğine sahip olmak gibi bir üne 
sahip Güney Afrika gibi ülkeler de. Güney Afrika 90’ların sonunda eşitsizliği 
düşürmede belli bir yol kat ettiyse de durum 2000’lerde ücret dağılımının çoğun-
lukla dağılımın en tepesindeki beyaz işçiler lehine genişlemesi sebebiyle tersine 
dönmüştür. En alttakilerin ücretleri sözleşmeli işlerin yükselişinden olumsuz et-
kilenmiştir. Yine de uygulanan iki nakit transfer programı yüksek işsizlik oran-
larından etkilenmeye devam eden en alt kesimdekilerin yoksulluğunu hafiflet-
meye yardımcı olmuştur (Bhorat vd., 2013). Kenya’da 2000’lerin göreli başarılı 
ekonomik performansı daha geniş bir gelir dağılımına neden olan sözleşmeli ve 
enformel işlerin çoğalması nedeniyle emek gelirine dönüşmemiştir (Wambagu 
ve Kabubo-Mariara,2013).

Yükselen eşitsizliğe sebep olan nedenler ülkeler arasında farklılık gösterse 
de emek piyasası kurumlarındaki zayıflama dünyanın başka pek çok bölgesinde 
bu trendlerin yükselmesinde hem itici hem de destekleyici bir rol oynamıştır. 
Latin Amerika’da bu kurumlar bölgedeki büyük eşitsizliklerin dengelenmesine 
yardımcı olabileceğini belirgin bir şekilde göstermiştir. Son otuz yılın büyük bir 
bölümü boyunca emek piyasası kurumları saldırı altına alınırken, bu kurumlar 
dünyanın pek çok yerinde tecrübe edilen görkemli ekonomi ve emek piyasası 
performansından daha az sorumlu tutulmuştur.
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1.3 EMEK PİYASASI KURUMLARI ÜZERİNE TARTIŞMALAR
Sanayileşmiş ve gelişmekte olan birçok bölgede emek piyasası kurumların-

daki son birkaç on yıldır devam zayıflama çoğunlukla küreselleşmeye atfedil-
mektedir. Mal piyasalarının ve finansal piyasaların 80’lerde başlayan küresel 
entegrasyonu bütün dünyada bilgi teknolojilerindeki gelişmelerle, demokrasinin 
yükselişiyle, okuryazarlık ve eğitimdeki genel ilerlemeyle birlikte ortaya çıkmış 
ve daha önceleri dünya ekonomisinin dışında kalan ülkelerin üretim yapılarının 
değişmesine olanak tanımıştır.

Küreselleşme bazılarına bolluk getirse de daha büyük bir ekonomik enteg-
rasyonun çoğunlukla öngörülemeyen önemli politik etkileri olmuştur (Acemoğ-
lu ve Robinson, 2013). Önemli bir etki –sanayileşmiş çoğu ülkenin ve bazı ge-
lişmekte olan ülkelerin sendikalaşma oranlarındaki azalmadan da anlaşılacağı 
üzere– emeğin siyasi gücünün küresel çapta zayıflamasıdır (4.Bölüm). Hayter’in 
dördüncü bölümde açıkladığı gibi, emeğin ‘karşı bir güç’ olarak hareket etme 
kabiliyetinin zayıflaması bazı ülkelerde işçileri olumsuz etkileyen ticaret reform-
larının, finansal kuralsızlaştırmanın, refah devletinin geri çekilmesinin ve orto-
doks para politikalarının6 da yer aldığı reformların kurumsallaştırılmasına yol 
açmıştır. Kaldı ki, emeğin sesinin ulusal meselelerde daha yüksek çıktığı yerlerde 
bile sermayenin küresel hale gelmesinden, politika müdahalelerinin kapsamının 
ulusal düzeyde kalmasından dolayı çoğu ülke küreselleşmenin getirdiği zorluk-
lara karşılık vermekte zorlanmıştır.

Küreselleşme gelişmekte olan ülkelerin emek-yoğun ihracat endüstrilerin-
de bazen yeni işlerin yaratılmasına da öncülük etmiştir. Ancak hükümetler üc-
ret artışlarının ülkelerinin rekabet avantajını azaltacağı endişesiyle çoğunlukla 
ücretleri aşağıda tutmuş ve sendikaları bastırmıştır. Dahası, ekonomik perfor-
mansta ve istihdamda tatmin edici olmaktan uzak sonuçların görüldüğü ül-
kelerde ‘katı’ emek piyasaları küreselleşmenin potansiyelini baltalamakla suç-
lanmıştır. Sanayileşmiş ülkelerde emek piyasalarının esnekliği üzerine yapılan 
tartışmalar ABD’de 90’ların başındaki düşük işsizlik oranlarının daha esnek 
emek piyasalarından kaynaklandığını iddia eden 1994 OECD Jobs Strategy’nin 
yayınlanmasıyla ön plana çıkmıştır. Buna göre, eğer Avrupa işsizlik oranlarını 
düşürmek istiyorsa emek piyasalarını, özellikle de istihdamı koruma yasala-
rını (employment protection legislation), çalışma saatleri önündeki engelle-
ri, ücret politikalarını ve işsizlik yardımlarını esnekleştirmeliydi. Ücretlerin 
piyasanın verdiği sinyallere göre belirlenmesi gerektiği iddia edilmiş; bu se-
beple merkezîleştirilmemiş toplu pazarlık ya da bu olmadığında firma bün-
yesinde anlaşmaya imkân tanıyan dışarıdan kontrat (opt-out clauses) sistemi 
tercih edilmiştir. Asgari ücret caydırılmıştır. Rapor ülkelerin işten çıkarmaların 
önündeki engelleri kaldırması ve süreli sözleşmelerin kullanımına izin vermesi 
gerektiğini belirtmiştir (OECD, 1994).
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Gelişmekte olan ülkelerde de benzer bir görüş desteklenmiştir.7 Burada da 
OECD Jobs Strategy’nin saldırdığı çoğu kurum bu ülkelerde uygulamaya konu-
lacak olan reformların hedefi haline gelmiştir.8 Üstelik emek piyasası reformları 
bu reformları desteklemeyen ya da bu reformların yönetim tarafından gerekli 
bulunmadığı ülkelerde bile borç anlaşmalarındaki koşulların bir parçası ola-
rak düşünülmüş; ülkeler kurtarma paketlerine erişebilmeleri için bu reform-
ları uygulamaya zorlanmıştır.9 Bu durum 90’ların sonundaki Asya krizinde 
meydana gelmiştir ve 2010’ların troyka (Avrupa Merkez Bankası’ndan, Avrupa 
Komisyonu’ndan ve IMF’den oluşan) altındaki Güney Avrupa’sında da meydana 
geldiği görülmektedir.

Belki de emek piyasalarını kuralsızlaştırma girişimlerinin en sembolik ola-
nı Dünya Bankası’nın ‘İş Yapma’ (Doing Business) göstergeleridir. 2002’de duyu-
rulan endeks, ülkeleri ‘iş yapma kolaylığına’ göre sıralamakta ve İşçi Çalıştırma 
Endeksi (Employing Workers Index) diye de bilinen çalışma yasaları üzerine ayrı 
bir alt-endeksi içermiştir. İşçi Çalıştırma Endeksi maliyetlerin ve düzenlemele-
rin karşılaştırılmasına dayalı olan çalışma saatleri, asgari ücret, işten çıkarılmaya 
karşı güvence, kıdem tazminatı, ücret dışı diğer maliyetler gibi alanlarda emek 
piyasası düzenlemelerinin derecesini değerlendirmiştir. Sonuç olarak daha sıkı 
düzenlenmiş emek piyasalarına sahip ülkeler endekste daha düşük bir düzeyde 
puanlandırılmıştır.

Çok uluslu örgütlerin kuralsızlaştırma yanlısı tutumları kurumların etkisine 
dair ampirik bulguların belirsiz olması nedeniyle (Nickell ve Layard, 1999) ço-
ğunlukla iktisat teorisinden kök vermiştir. Emek piyasalarının standart iktisadi 
modelinde (neoklasik model) ücretler emek talebinin ve emek arzının kesişti-
ği noktada belirlenmektedir. Emek piyasaları müdahale olmadığı sürece –tam 
istihdam anlamına da gelen– işlevsel bir konumdadır. Sonuçta işsizlik yetersiz 
toplam talebin bir sonucu olarak algılanmak yerine emek piyasasının içinde bir 
problem olarak görülür. Ne yazık ki politikacılar modelin sayısız eleştirisini10 ku-
lak ardı ederek bu basit modelin tahminlerine bağımlı hale gelmişlerdir.

2000’lerde emek piyasalarının kuralsızlaştırılmasında çok ileri gidildiğini ka-
bul edenlerin olduğu da görülmüştür. OECD 2006’da Jobs Strategy’nin yeniden 
değerlendirilmiş bir sürümünü yayınlamıştır. İtidalli de olsa asgari ücrete daha 
geniş bir yer ayırmış, işçi koruma yasalarına karşı tutumunu yumuşatmış ve mer-
kezi toplu pazarlık sistemine sahip ekonomilerin ekonomi ve istihdamdaki pozitif 
performansını doğrulamıştır (OECD, 2006; Watt, 2006). Dünya Bankası 2011’de 
işçi sendikalarından, ILO’dan ve bazı hükümetlerden gelen eleştiriler üzerine İşçi 
Çalıştırma Endeksini düzenlemiş ve bu endeksin İş Yapma Göstergeleri altında 
yer alan ülke sıralamalarının hesaplanmasındaki ağırlığını azaltmıştır.11 Emek 
piyasalarının kuralsızlaştırılması çağrılarına karşı politik bir ses yükseldiğinde 


