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v

Ön söz

Çalışma ekonomisi alanı, iş dünyasını anlamaya amaçlamakta, istihdam ve büyüme 
arasındaki ilişki, ücret düzenlenmesi, beşerî sermaye, göç ve işgücü piyasası düzenle-
meleri gibi bir dizi temel konuyu kapsamaktadır. Bu konular son yıllarda akademik ya-
zında oldukça dikkat çekmiş, özellikle istihdamı korumaya yönelik yasal düzenlemeler 
ve asgari ücret gibi konularda işgücü piyasası kurumlarının etkileri bağlamında uzun 
süren tartışmalara yol açmıştır.

Son zamanlarda da işgücü piyasasının kalkınma sürecinde merkezi bir rol oynadığı da 
açıkça görülmektedir; sabit ve güvenceli istihdama erişim sağlayabilmek yoksulluktan 
kurtulmak ve iş gücüne katılımı teşvik etmek için en sürdürülebilir yol olarak görül-
mektedir. Ancak gelişmekte olan birçok ülkede işgücü piyasasında kayıt dışılık, düşük 
işgücü verimliliği, ücretlendirme düzeyleri, sosyal güvenliğe ve istihdam olanakları-
na yetersiz erişim ve toplumda kadın, genç ve belirli gruplara yapılan ayrımcılık hala 
önemli sorunlar olarak karşımızda durmaktadır. Bu özelliklere sahip ülke ekonomi-
lerinde işgücü piyasası, bireylerin ve ailelerinin yoksulluktan kurtulmalarına yardım 
etmeyi genellikle başaramamaktadır.

Sonuç olarak, hükümetler -sosyal taraflar, sendikalar ve işveren örgütleriyle birlikte-,  
işgücü piyasasının maruz kaldığı bu zorlukları aşabilmek için politikalar ve programlar 
geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu alanlarda etkili müdahalelerde bulunabilmek için, bu 
zorlukların sebebini anlamak ve bunları uygun politika ve kurumsal yanıtlarla karşıla-
mak çok önemlidir.

Çalışma ve kalkınma ekonomileri hakkındaki akademik kaynakların çoğu, politika ya-
pıcıların kısıtlı zamanda birçok talebi karşılayabilmeleri için fazla tekniktir. Bu nedenle, 
Kalkınma Sürecinde Çalışma Ekonomisi Üzerine Düşünceler, dünyadaki hükümetler 
ve diğer ortakların ihtiyaçlarına hem zaman hem de içerik açısından cevap verebilecek 
niteliktedir. Bu kitap, ILO üyesi olan ve olmayan önde gelen uzmanların yönettiği bir 
grup tarafından, gelişmekte olan ülkelerin çalışma ekonomilerine dair temel konulara 
dayalı teknik olmayan ancak güncel ve güvenilir bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.

Umuyoruz ki bu kitap; politika yapıcılar, sendikalar, işveren örgütleri, öğretmen ve öğ-
rencilere, gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı temel işgücü piyasası konularına açıklık 
getirmekte önemli bir kaynak olur.

Jose Manuel Salazar-Xirinachs
Genel Müdür, İstihdam Bölümü,
Uluslararası Çalışma Örgütü
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Gelişmekte olan ülkelerde, istihdamın durumu yoksulluktan kurtulmada temel belir-
leyicilerden biri olduğu için işgücü piyasası ekonomik ve sosyal kalkınmada merkezi 
bir rol oynar. Sonuç olarak, düzgün, yüksek maaşlı ve güvenli bir iş sahibi olmak gelir 
ve tüketim seviyelerini artırmada en sürdürülebilir yoldur. Ancak, gelişmekte olan 
pek çok ülkede kayıtlı ekonomilerinin gerçeği şudur:  İşgücü piyasası, bireylere ve ai-
lelerine refah seviyelerini artırmada yardımcı olabilecek gerekli iş alanlarını oluşturma 
konusunda başarısızdır. Daha doğrusu, bu ülkelerde işgücü piyasası; kentsel alanlarda 
kayıt dışılığın sürekliliği, geçimlik ücretle tarım sektöründe çalışan işçilerin devamlılık 
payı, düşük ücret ve kötü çalışma koşulları ile kadınlar, gençler ve toplumu oluşturan 
diğer kesimler arasındaki eşitsizlikler ile tanımlanmaktadır.

Son yıllarda birçok ülkede daha iyi ekonomik büyümeler görülmesine rağmen bu so-
runlar,  W. Arthur Lewis’in 50 yıl önce kendi işgücü fazlası modelini (Lewis, 1954)  
sunduğu zaman ki gibi bugün de dünyadaki hükümetler üzerinde bir baskı unsuru ol-
maya devam etmektedir. Birçok ülkede, özellikle Güney Asya ve Afrika’da, kalkınma 
ve ekonomik büyüme, kentsel alanlardaki kayıt dışılığın yükselen piyasa hâkimiyeti 
ile tanımlanmaktadır. Kırsal kesimdeki yoksulların iktisadi faaliyetleri, tarımdan geniş 
çaplı sanayi firmalarına değil, büyük şehirlerde işportacılığa ve inşaat işçiliğine doğru 
kaydı. Böylece gelişmekte olan ülkelerde, işgücü piyasasındaki bölünme hem kırsal 
hem kentsel alanlarda devamlılığını sürdürmektedir. Dahası, kayıtlı sektörün, özellikle 
gündelik ve sözleşmeli işler yoluyla daha kayıtsız olması, gelişmekte olan (ve gelişmiş) 
birçok ülkede işgücü piyasasındaki ikiliğin (duality) daha yeni biçimlerinin ortaya çık-
masına sebep olmuştur.

Gelişmekte olan (ve gelişmiş) bütün ülkelerde görülen asıl zorlu iş, işgücü piyasasında-
ki toplumsal cinsiyet ayrımıdır. Kadınlar, kayıtlı ekonomide (yeteneğe dayalı bazı et-
kenlerden dolayı) daha iyi işlere girmek istediklerinde birçok engelle karşılaştıkları için 
kayıt dışı ve güvencesiz işlerde daha fazla görülmektedir. Bu nedenle çalışan kadınlara 
daha çok aile ve ev işlerinde rastlanır, kayıtlı ekonomide istihdam edilmeleri ise daha 
az olasıdır. Ayrıca cinsiyetler arası ücret eşitsizliği devamlılık göstermekte, bu da diğer 
etkenlerin yanında, çocuklarını yetiştirebilmek için işgücü piyasasından çekilen kadınla-
rın ödediği bedel olarak da yansımaktadır. ILO (2010), Dünya Bankası (2011) ve diğer 
çalışmalarda görüşüldüğü gibi, kültürel inanç ve normlar, eğitimsizlik, katma değeri dü-
şük sektörlerde yoğun olarak çalışma, girişimciliğin önündeki engeller ve hükümetlerin 
politika ve programlarından gelen desteğin yetersiz olmasını da içeren birçok faktör, 
kadınları yoksul işgücü piyasasının sonuçlarıyla karşı karşıya getirmektedir.

Gelişmekte olan ülkeler için endişe kaynağı olan diğer bir durum ise, işgücü piyasası-
na katılan gençler için yeterli iş alanını oluşturabilmektir; nüfus artış oranları yüksek 
olduğu için bu, kritik bir durumdur. Dünya geneline bakıldığında, genç nüfusta işsizlik 
ve eksik istihdamının yaygın olmasının sebebi yalnızca talep yönlü eksiklikler (yetersiz 
iş imkânı) değil, aynı zamanda gençlerin vasıfsız, tecrübesiz olması, iş arama becerisi 
ve iş bulmak için gerekli finansal kaynaklardan yoksun olmalarıdır (ILO, 2006). So-
nuç olarak, gençlerde işsizlik oranı yetişkinlere oranla iki-üç kat daha yüksek olma 
eğilimindedir. Üstelik gençler çalışmaya meyilli oldukları sektörler ve işten çıkarılma 
durumundaki güvencesizlikleri sebebiyle küresel ekonomik krizden yetişkinlere göre 
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daha fazla etkilenmişlerdir. Küresel rakamlar, yaşları 15 ile 24 arasında değişen yak-
laşık 75 milyon gencin 2012 itibariyle işsiz olduklarını ve işsizlik oranının yüzde 12,7 
olduğunu göstermektedir (ILO, 2012). Bu nedenle, ortaya çıkan bu tablo dünyadaki 
hükümetlerin ortak endişesidir.

Hükümetler ve diğer paydaşlar 2007-2009 küresel ekonomik krizi sonrası fazlaca ivme 
kazanmış olan işgücü alanındaki bu zorlukları gitgide artan bir şekilde fark etmişlerdir. 
Ancak aynı zamanda bu meselelerin birçoğu karmaşık tartışmalarla çevrelenmiştir. 
Örneğin daha etkili politika ve programlar uygulayabilmede ilerlemek için, kalkınma 
süreci ve işgücü piyasasının çıktıları arasındaki ilişkinin iyice anlaşılması gerekir.

Kalkınma ve çalışma ekonomisi hakkında birçok ders kitabı yayımlanmasına rağmen, 
bu iki disiplin arasındaki etkileşimi konu edenler, özellikle erişilebilir ve uygun for-
mattakiler azdır1. Bu bakımdan ders kitapları, kanıta dayalı politikalar geliştirmek için 
somut bilgi ve önerilere, savlara ihtiyaç duyan politika yapıcılar ve diğer paydaşlar için 
fazla teorik kalmaktadır. Bu nedenle bu kitap, gelişmekte olan bir ülke bağlamında 
işgücü piyasası meselelerini içeren; politika yapıcılara, işveren ve işçi örgütlerine, sivil 
topluma ve diğer okurlara, bu konuları anlam, uygun ve etkin politikalar geliştirme, 
kapasitelerini artırmada yardımcı olacak kapsamlı ancak akademik olmayan bir içerik 
sunmayı amaçlamaktadır. 

Bu hedefi gerçekleştirebilmek amacıyla kitap, üç ana kısma ayrılmıştır. Kitap, gelişmek-
te olan ülkelerdeki işgücü piyasasına kapsamlı bir makro bakış (2. Bölüm) ve büyüme, 
bölüşüm, istihdam ve yoksulluk arasındaki ilişki (3. Bölüm) ile başlar. 4. bölümden 7. 
bölümün sonuna kadar olan kısım işgücü piyasasının özel konularını, yani kayıt dışılık, 
ücretler, göç ve eğitim konularını derinlemesine araştırırken son kısım (8, 9 ve 10. Bö-
lümler), gelişmekte olan ülkelerdeki işgücü piyasasını belirleyen sistematik yaklaşımlarla 
birlikte piyasanın kurum ve politikalarına daha normatif bir pozisyon almaktadır. Top-
lumsal cinsiyet ve gençlik gibi çakışan konular, birden çok bölümde ele alınmaktadır.

1.1 Bölüm Özetleri

2. bölüm, fiziksel ve beşerî anlamda işgücü fazlalığı ve sermaye kıtlığının gelişmekte 
olan ekonomilerin tanımlayıcı özelliklerinden biri olduğunu belirterek başlar. Daha 
sonra tarımın ve kırsal ekonominin önemi ve istihdamın birincil sektörden sanayi ve 
hizmet sektörlerine kaydığı yapısal dönüşüm sürecinin altı çizilmektedir. Bu bölüm 
ayrıca, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkları işgücü piyasasının yapısı 
bakımından özetlemekte ve gelişmekte olan ülkeleri yaygın kayıt dışılık ve zayıf piyasa 
bütünleşmesi ile ilişkilendirmektedir.

3. bölümde anlatılan, ekonomik büyüme, yoksulluk, eşitsizlik ve istihdam arasındaki 
ilişkiler karmaşıktır. Ancak özellikle işgücü piyasası bağlamında, büyümenin daha iyi 

1 Yakın zamanda basılan ancak daha akademik olan bir yayın, Ravi Kanbur ve Jan Svejnar’a 
aittir (2009).
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bir gelişmenin çıktıları ile nasıl sonuç verdiğini anlamak açısından esastır. Bu bakım-
dan, ekonomik büyümenin, yoksulluğun azalması anlamına gelmesi, gelir eşitsizliğine 
bağlıdır. Bu da -gelişmekte olan ülkelerde birçok insan için işgücünün tek gelir kaynağı 
olmasa da ana gelir kaynağı olduğunu varsayarsak- önemli ölçüde, büyümenin istihdam 
ve ücretlere etkisine dayanmaktadır. Bu bölüm, büyüme, yoksulluk, eşitsizlik ve işgü-
cü piyasası hakkında deneysel bulguları gözden geçirmeden önce, bunlar arasındaki 
ilişkileri kavramsal bir çerçeve halinde sunmaktadır. Son olarak, bu bölüm büyümenin 
yoksulluk üzerindeki etkisini arttırmayı amaçlayan çeşitli politik müdahaleleri ele al-
maktadır.

Gelişmekte olan ülkelerdeki işgücü piyasasının göze çarpan bir özelliği kayıt dışılıktır; 
kayıt dışı istihdam, yalnızca büyük işçi kitlelerini kapsayacak derecede yaygın olmakla 
kalmadığı gibi, azalacak gibi de görünmemektedir. 4. bölüm, bu konuyu derinlemesi-
ne incelemektedir. Kayıt dışı sektörü tanımlayıp hacmini belirledikten sonra bölüm, 
insanların bilerek veya kayıtlı sektörden dışlanmak suretiyle nasıl kayıt dışı çalışabi-
leceklerini vurgulayarak kayıt dışı sektörün varoluşunun arkasındaki sebepleri tartış-
maktadır. Daha sonra, dünyanın gelişmekte olan belli başlı bölgelerindeki kayıt dışılı-
ğın en önemli özelliklerini anlatmakta ve son olarak da muhtemel politika tepkilerini 
değerlendirmektedir.

5. bölüm, gelişmekte olan ülkelerdeki ücretleri belirleyen etkenleri, sendika, toplu 
sözleşme ve asgari ücret gibi işgücü piyasası kurumları ve verimlilik arasındaki ilişkiyi 
vurgulayarak incelemektedir. Ücretler, eğitim ve küreselleşmenin rolü arasındaki ilişki 
de incelenmektedir. Buna ek olarak bu bölüm, dağılım konularını, gelişmekte olan 
ülkelerdeki ücret paylaşımındaki eğilime, ücret eşitsizliğine, cinsiyetler arası ücret 
eşitsizliğine ve örneğin kayıtlı ve kayıt dışı sektördeki şirketler arasında sanayilerarası 
ücret farklılıklarına bakarak ele almaktadır.

6. bölümün konusu, hem uluslararası hem de ulusal işgücü göçüdür. Bölüm, bu önem-
li ve büyümekte olan olgunun nicel bakımdan değerlendirilmesiyle başlamaktadır. 
Sonrasında, itme çekme faktörlerini vurgulayarak teorik anlayışı ve göçün belirleyici 
özellikleriyle ilgili deneysel bulguları incelemektedir. İç ve dış göçün ücretlere etkisi, 
beşerî sermaye ve büyümenin yanı sıra işçi dövizinin etkilerinin de altı çizilerek ithalat 
ve ihracatta işgücü göçünün etkileri üzerine benzer bir inceleme yapılmaktadır. Bö-
lüm, göç politikasına dair bir tartışma ile sona ermektedir.

7. bölüm, kalkınma ve işgücü piyasasının getirilerine dair temel faktörler olarak kabul 
edilen eğitim ve beşerî sermayenin önemine değinmektedir. Gelişmekte olan ülkeler 
bünyesinde eğitimle ilgili kazanımlar açısından pek çok farklı durum mevcuttur ve 
bu bölüm, hem eğitim ve işgücü piyasası arasındaki hem de eğitim ve büyüme süreci 
arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Ayrıca, hem talep hem de arz üzerinde etkisi olan 
okula devamlılığı ve eğitimin kalitesini arttırmak için kullanılan politikalar incelen-
mektedir.

8. bölüm, iş güvenliği düzenlemeleri, asgari ücret ve işsizlik yardımına özel ilgi göste-
rerek işgücü piyasası düzenlemeleri hakkındaki konulara yoğunlaşmaktadır. Her başlık 
altında ülkeler arasında bu düzenlemelerin temel nitelikleri hususunda bir karşılaş-
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tırma yapılmaktadır. Bölüm, işgücü piyasasının getirilerine yönelik düzenlemelerin 
temel etkilerini vurgulayan teorik bir arka plan sunmaktadır. Son olarak bölüm, müm-
kün oldukça hem Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne (OECD) üye ülkeler 
hem de gelişmekte olan ülkeler hakkındaki araştırmalarda kullanılan deneysel bulgu-
ları tartışmaktadır. Bununla birlikte bu bölüm, gelişmekte olan ülkelerin kendi yasal 
düzenlemelerini oluşturmak ve yeniden şekillendirmek istedikleri zaman elde edilen 
bu bulgulardan faydalanabileceklerini öne sürmektedir.

9. bölümde, işgücü piyasası politikalarıyla ilgili konulara değinilmektedir. Bahsi geçen 
konular işgücü arz ve talebini birbiriyle karşılaştırmakla beraber onlar üzerinde etki 
sağlamayı amaçlayan belirli girişimler hakkındadır. İşgücü piyasası politikalarının ne 
olduğunu ve bunların uygulanma sebeplerini tartışmanın yanı sıra, gelişmekte olan ül-
kelerin bu politikaları uygularken karşılaştıkları zorluklara odaklanılmaktadır. Ayrıca,  
2007-2009 küresel finansal krizine verilen politika tepkilerini tartışmakta ve işgücü 
piyasasının rastgele tecrübeler ya da diğer yöntemler aracılığıyla nasıl değerlendirildiği 
hakkında metodolojik bir görüş sağlamaktadır.

10. bölümün konusu, işgücü piyasası bilgi ve inceleme sistemleridir. Veri, bilgi ve 
incelemenin erişilebilirliği, işgücü piyasası meselelerine dikkat çekmek konusunda 
gelişmekte olan ülkelerde eksikliğine sıkça rastlanan bir unsurdur. Bu bölüm önce-
likle, içinde böyle sistemlerin tartışılabileceği kavramsal bir çerçeve geliştirmekte ve 
bazı ülke örnekleri sağlamaktadır. Daha sonra işgücü piyasasını gözlemlemek ve belki 
de öngörülerde bulunup hedefler belirlemek için kullanılabilecek bir dizi göstergeyi 
incelemektedir. Bölüm, bir bilgi ve inceleme sistemi kurmak ya da geliştirmek için 
yapılması gerekenler hakkındaki bir tartışma ile son bulmaktadır.
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Dünyada, büyük bir çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde çalışan insanların ekonomik 

faaliyetlerinin çeşitliliğini belirleyebilmek zor bir iştir. Bunu belirleyebilmek için bu 

bölümde biçimlendirilmiş belirli özelliklerin altı çizilmektedir. Gelişmiş ülkelerden 

ayrı olarak, bu belirli özellikler arasında önemli olan iki tanesi şunlardır: (1) Gelişmek-

te olan ülkelerin ayırt edici özelliği istihdamda ücretli (gelir getiren bir işte) çalışanlara 

göre, kendi işini yapanların oldukça büyük payının olmasıdır. (2) Standart çalışma 

ekonomisi ders kitaplarının aksine, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik faaliyetler 

“işgücüne bağlı talebi” -yani, ürün pazarı talebinden türeyen emek talebi- olarak algıla-

namaz. Aslında, kendi işinde çalışmanın önemli bir kısmı “talep oluşturma” çabasıdır.

“Büyümeye yönelik” bir işgücü talebinden ziyade “istihdama yönelik” bir hayatta kal-

ma stratejisi olarak görülebilecek olan, geçimlik tarım ya da örneğin işportacılık yo-

luyla talebi artırma çabaları gibi birçok ekonomik faaliyet, aslında bütünüyle “pazar”ın 

dışında kalmaktadır (Campbell, 2011). Buradaki ayrım gelişmiş ülkelerde yaygın ol-

duğu gibi, kendi hizmet alanları için kendi taleplerini oluşturmaya çalışan verimli fakat 

istihdam edilmemiş bir işgücü arzına karşı “büyüme” ya da işgücünü işe dönüştüren 

“talep” arasındadır. Her yerde olduğu gibi, piyasanın iki tarafı sonunda buluşmaktadır. 

Ancak mesele, bu buluşmayı arzın mı yoksa talebin mi yönlendirdiği meselesidir.

Bu bölüm, gelişmekte olan ülkelerdeki işgücü piyasasının temel özelliklerinden birka-

çını incelemektedir. Bunlar arasında: Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ve sürekliliği 

(4. bölümde detaylıca incelenmektedir), tarım ve kırsal ekonominin rolü, gelişmekte 

olan ülkelerde işgücü piyasasının yapısı, yapısal dönüşüm ve kalkınma, beşerî sermaye 

gelişimi (7. bölümün konusu) ve piyasa entegrasyonunun zorlukları bulunmaktadır.

İki şemsiye kavram, yukarıdaki özelliklerin çoğunun temelini oluşturur. Bunların ilki 

bölümlenme ya da ayrışmadır. Düalizm1 (Tablo 2.1’de gösterilmiştir) gelişmekte olan 

ülkelerin ekonomik yapılarını, kentsel ve kırsal bölgeler arasındaki ekonomik coğraf-

yayı ve gelişmiş ülkelerde olduğundan daha güçsüz bir işgücü piyasası entegrasyonunu 

tanımlamaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ikinci kavramsal ay-

rım, gelişmekte olan ülkelerdeki işgücü bolluğu ve sermaye kıtlığıdır; gelişmiş ülkeler-

de ise bunun tam tersi söz konusudur. Bu bölüm işgücü bolluğu ve sermaye kıtlığının 

işgücü piyasasına etkilerine genel bir bakışla başlamaktadır. Fakat kısa bir tanımsal 

değerlendirme Kutu 2.1’de yapılmaktadır.

1 Düalizm üzerine iyi bir tartışma, Ghose, Majid ve Ernst’te mevcuttur (2008, s. 57).




