


Kendimi; geniş bir görüşün mümkün olmadığı çalılıklara dalmadan önce ufku 
hızlı bir şekilde gözleyen bir araştırmacıya benzetebilirdim. Görüş açımdaki 
açıklar doğal olarak çok geniş. Sahip olduğumuz bilgiler ve belgelerimdeki 
eksikliklerin açığa çıkması için en iyisini yapmaya çalıştım. Derinliği daha iyi 
olan çalışmaların benim çalışmamın yerini alacağı zaman geldiğinde benim yanlış 
varsayımlarıma karşı çıkılmasıyla tarih kendi hakkındaki gerçekleri öğrenecekse 
kendimi ödüllendirilmiş hissedeceğim.

Marc Bloch, French rural history: An essay on its essential characteristics’e önsöz 
(1931, reprint London, Routledge and Kegan Paul, 1978).
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GİRİŞ 1

Dünya, büyüyen işgücü için üretken alanlar yaratma sorunuyla karşı karşıyadır. 
Küresel ekonomik büyümeyi sürdürme veya küresel ticari dengesizlikleri düzelt-
me sorunlarından farklı olarak küresel istihdam sorunu kolay fark edilememekte; 
doğası ve büyüklüğü anlaşılamamaktadır. Hatta küreselleşme çağında olunma-
sına rağmen (pek ifade edilmese de) istihdamın hala ulusal bir konu olduğuna 
dair yaygın bir inanç da sürmekte, dolayısıyla küresel bir istihdam sorunundan 
bahsedilemeyeceği de söylenmektedir. Buna rağmen, bugün istihdam birçok ba-
kımdan önemli bir küresel sorundur. Üretken iş bulma zorluğu dünya düzeyinde 
bir olgudur. Global güçlerin – ticaretin, sermayenin ve emeğin sınır ötesi hare-
ketlerinin– ulusal ekonomilerdeki istihdama önemli etkileri olmaktadır. Ayrıca, 
bugün işçilerin çoğunun yaşamakta olduğu ve gelecekte de çoğunun yaşayacağı az 
gelişmiş ekonomilerde üretken istihdam olanaklarının gelişmesinde uluslararası 
politikalar da en az ulusal politikalar kadar önemli olmaktadır.

Bu çalışma, küresel istihdam sorununun yapısı ve büyüklüğü ile bu soru-
nun giderilmesi üzerinedir. Burada, (i) bugün dünyadaki istihdamın durumunun 
değerlendirilmesi; (ii) 1990’dan bu yana gelişmelerin gözden geçirilmesi; (iii) bu 
gelişmeleri açıklayan yapısal faktörler, küresel güçler ve ulusal politikaların analizi 
ve (iv) ulusal hükümetlerle uluslararası toplumdan beklenen politik etkileşimin 
perspektifi araştırılmaktadır.

Çalışma, dünya işgücünün yapısı, karakteri ve gelişiminin analiziyle baş-
lamaktadır. Ardından, küresel istihdam probleminin – üretken güçlerin ülkeler 
arasındaki dağılımındaki asimetrinin - altında yatan kilit faktörlere odaklanmak-
tadır. Bu bağlamda çalışma, sorunun yapısını, farklı kategorilerdeki ülkelerin kar-
şılaştığı sorunları 1990’dan bu yana gelişmelere bakarak ayrıntılı bir şekilde analiz 
etmektedir. Çalışma, bulguların özetiyle son bulmaktadır.
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Farklı kategorilerdeki ülkelerin istihdam durumunu analiz etmeye odak-
lanırken bir açıklamaya ihtiyaç var. Ülkeler ekonomik yapı ve gelişmişlik düzeyi 
bakımlarından birbirlerinden ciddi bir şekilde ayrılmaktadır. Bu durum, ekono-
mik olmaktan çok demografik bir değişken olan dünya işgücü çalışmasında ihmal 
edilebilir ve işgücünün ülkeler arasındaki farklılıkları ciddi bir kavramsal sorun 
yaratmaz. Ancak, istihdam sorununun analizinde işgücü ile üretken işlerin ye-
tersizliğinin yarattığı farklılık sorunu ihmal edilemez. Aslında farklılığın doğası 
ve ortaya çıkışı daha çok yapısal özelliklere ve ekonominin gelişmişlik düzeyine 
bağlıdır. Yani, tek bir araştırma çerçevesi tüm dünya ülkeleri için geçerli olama-
yacaktır. Dolayısıyla yapısal özellikleri ve ekonomik gelişmişlik düzeylerini unut-
madan, ülkeleri yönetilebilir (anlaşılabilir, kontrol edilebilir) sayıda kategorilere 
ayırdık.

Geliştirdiğimiz bu tipik kategoriler: gelişmiş ülkeler, Orta ve Doğu Avrupa 
ülkeleri (CEE), eski Sovyetler Birliği ülkeleri (CIS), diğer yüksek gelirli ülke-
ler, petrol ihraç eden gelişmekte olan ülkeler, orta gelir düzeyindeki gelişmekte 
olan ülkeler ve az gelişmiş ülkeler (ülkelerin ayrıntılı listesi bu bölümün ekinde 
verilmiştir.). Ancak veri imkânları göz önüne alındığında (yetersiz veri nedeniy-
le), analizler dört kategoriye odaklanmıştır: Gelişmişler, CEE, CIS ve orta gelir 
düzeyindeki gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler ve bazı petrol ihraç eden 
ülkelerden oluşan gelişmekte olan ülkeler kategorileridir.

Bilgi yetersizliği, daha genel bir soruna neden olmaktadır. İstihdamla ilgili 
anlamlı analizler için gerekli olan istatistiksel veriler birçok ülkede mevcut de-
ğildir. Emek gücüyle ilgili temel bazı istatistikler için (sürekli hareket eden ve 
nüfusla sabit ilişkisi olan) bazı dolaylı tahmin yöntemlerini kullanmak mümkün 
ise de istihdam durumunun analizi, açıktır ki anket çalışmalarına dayanmalıdır. 
Maalesef bu anket bilgileri çok sınırlıdır.

Gerekli bilgilerin eksikliğinden başka mevcut bilgilerin kullanılmasında da 
kavramsal sorunlar vardır. Her ne kadar istihdam ve işsizlikle ilgili istatistikle-
rin toplanmasında tüm dünyada kullanılan standart yöntemler varsa da toplanan 
istatistikler her ülke için aynı cins bilgi içermemektedir. İstihdam ve işsizlikle 
ilgili standart tahminleri ülkelerin verileriyle karşılaştırdığımızda, dünyanın is-
tihdam durumuyla ilgili yanıltıcı sonuçlara ulaşılması bu sorunun en güzel gös-
tergesidir. Örneğin böyle düz bir karşılaştırmada Hindistan’da istihdam düze-
yinin Almanya’dan daha iyi olduğu veya Tanzanya’nın son on yılda Çin’e göre 
daha yüksek bir istihdam düzeyine ulaştığı bulunabilir. Gelişmekte olan ülkelerde 
olduğu gibi, işsizliğin, çoğu çalışan için bir seçenek olmadığı veya çok düşük ve-
rimlilikteki işlerde istihdamın eksik istihdamı gizlediği durumlarda, istihdamın 
ve işsizliğin standart ölçümleri istihdam düzeyi ve emek piyasasıyla ilgili doğru 
göstergeler vermemektedir (4. Bölüm’de tartışılacaktır). Standart ölçümlerin ge-
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lişmiş ülkeler için uygun olduğu söylense de oralarda bile standart dışı istihdam 
şekilleri gibi nedenlerle (yarı zamanlı çalışma gibi) doğru sonuçlar alınamamak-
tadır (6. Bölüm’e bakınız).

Bu çalışmada, ILO’nun mevcut bilgi kaynaklarına, uluslararası ve ülke dü-
zeyindeki kaynaklardan toplanan bilgiler de eklenmiştir. Yine de bazı sınırlama-
lar mevcuttur. Bunlardan birincisi, önemli sayıda gelişmekte olan ülke kadar bazı 
CEE ve CIS ülkeleri için bile çok temel istihdam ve işsizlik istatistikleri yoktur. 
Diğer çoğu ülke için ise bilgiler birkaç yılı içermektedir. İkincisi, temel istihdam 
ve işsizlik verilerinin mevcut olduğu ülkelerde de bu bilgiler güncel değildir. Bir-
çok ülkede istihdam araştırmaları düzensiz aralıklarla yapılmıştır. Dahası, araştır-
manın yapıldığı dönemle araştırma sonuçlarının açıklandığı tarih arasında ciddi 
süreler bulunmaktadır. Üçüncüsü, gelişmekte olan ülkelerde istihdamın durumu-
nu analiz etmek için çok önemli olan bazı tip bilgiler (örneğin resmi istihdam ve 
geçici ücretli istihdam) her zaman toplanmamakta; toplansa da her an kullanıma 
hazır olmamaktadır. Bu tip verileri ülke düzeyinde edinme çabalarımız çok az 
durumda sonuç verdi.

Bilgi kaynaklarındaki bu sınırlamalar, kitaptaki ampirik analizlere iki sı-
nırlama getirdi. Birincisi, kapsanan dönem 2003 – 2004’ün ötesine geçemedi, 
çünkü aksi halde çalışmaya katılan ülke sayısı çok azalacaktı. İkincisi, farklı çık-
tıları (yayınları) incelemek için farklı ülke örneklerini kullanmaktan kaçınmak 
mümkün olmadı. Bu sınırlamaların yarattığı sorunları, ampirik çalışmaları teo-
riyle birleştirerek yenmeye çalıştık. Her ne kadar bu çalışma ampirik veriler üze-
rine kurulduysa da sonuç, ampirik bulguların teorik beklentilerle eşleştirilmesine 
dayandırılmıştır.

Verilerin kullanılmasında karşılaşılan zorluklarla baş edebilmek için, bazı 
metodolojik yenilikler de kullanıldı. Daha önce de belirtildiği gibi, ülkelerin 
gruplandırılmasında, herhangi bir gruptaki ülkelerin, tek bir analitik çerçeveye 
alınabilmeleri için benzer ekonomik yapıya sahip olmalarına bakılmıştı ki bu şe-
kilde ülkeler arasındaki karşılaştırmalar aynı kategori içinde anlamlı olabilmişti. 
Daha önemlisi, istihdam göstergesi olarak standart istihdam ve işsizlik ölçümle-
rinden daha etkili olduğuna inanılan yeni indeksler de geliştirildi. Okuyucuların 
bizimle aynı görüşü paylaşacaklarını umuyoruz.
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ÜLKELERİN VE                          EK
BÖLGELERİN  
SINIFLANDIRILMASI

Veri sağlanabilen toplam 193 ülke ve bölge aşağıdaki gibi yedi sınıfa ayrılmıştır:

Gelişmişler: Avusturalya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Lüksemburg, 
Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İsveç, İsviçre, İngiltere, ABD.

Orta ve Doğu Avrupa (CEE): Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırva-
tistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Makedonya , 
Karadağ, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovekya, Slovenya.

Eski Sovyetler Birliği Ülkeleri (CIS): Ermenistan, Azerbaycan, Belarus (Beyaz 
Rusya), Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Taci-
kistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan.

Diğer Yüksek Gelirli Ülkeler: Bahama, Barbados, Kanal Adaları (Fransa’nın ku-
zeybatı kıyıları açıklarında bir grup İngiliz adası), Kıbrıs, Fransız Ginesi, Guada-
lupe, Guam, Hong Kong (Çin), İsrail, Kore Cumhuriyeti, Makau (Çin), Malta, 
Martinik, Hollanda, Antiller, Yeni Kaledonya, Porto Riko, Reunion Adası, Sin-
gapur, Tayvan (Çin), Virjin Adaları.
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Petrol İhraç Eden Gelişmekte Olan Ülkeler: Cezayir, Bahreyn, Brunei, Kongo, 
Gabon, İran İslam Cumhuriyeti, Irak, Kuveyt, Libya Arap Cemahiriyesi, Nijerya, 
Umman, Katar, Suudi Arabistan, Trinidad ve Tobago, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Venezuella.

Orta Gelir Düzeyindeki Gelişmekte Olan Ülkeler: Arjantin, Bolivya, Bots-
vana, Brezilya, Kamerun, Şili, Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Fildişi Sahili, Küba, 
Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, El Salvador, Fiji, Gana, Guatamela, Gu-
yana, Honduras, Hindistan, Endonezya, Jamaika, Ürdün, Kenya, Kore Demok-
ratik Cumhuriyeti, Lübnan, Malezya, Morityus, Meksika, Moğolistan, Fas, Na-
mibya, Nikaragua, Pakistan, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Filipinler, 
Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinlar, Güney Afrika, Sri Lanka, Surinam, 
Svaziland, Tayland, Tonga, Tunus, Türkiye, Uruguay, Vietnam, Batı Şeria ve Gaz-
ze Şeridi, Batı Sahra, Zimbabve.

Az Gelişmişler: Afganistan, Angola, Bangladeş, Belize, Benin, Butan, Burkina 
Faso, Burundi, Kamboçya, Yeşilburun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komo-
ros, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cibuti, Ekvator Ginesi, Eritre, Etopya, 
Gambiya, Gine, Gine Bisav, Haiti, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti , Lesoto, 
Liberya, Madagaskar, Mozambik, Myanmar, Nepal, Nijer, Ruanda, Samao, Sao 
Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti, Senegal, Sierra Leone, Solomon 
Adaları, Somali, Sudan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Timor-Leste, Togo, 
Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambiya.

Gelişmişler grubu dünyanın en gelişmiş ekonomilerini içermektedir. CEE 
ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa’nın bir zamanların merkezi planlı ekonomileridir. 
CIS grubu eski Sovyetler Birliği yönetimindeki ülkelerdir. Diğer Yüksek Gelir-
liler grubu, 2003 yılında kişi başı gayrisafi milli geliri 10.000 ABD doları veya 
üstünde; gelişmiş kabul edilmeyen ve petrol ihraç etmeyen ülkelerdir. Bir ülkenin 
petrol ihraç eden gelişmekte olan ülke sayılması için ihracatının %50’sinden faz-
lasının petrol ve türevleri olması gerekmektedir. Az gelişmişler grubunun tanımı 
Birleşmiş Milletlerin tanımıdır. Bunların dışındaki ülkeler Orta Gelir Düzeyin-
deki Gelişmekte Olan Ülkeler grubuna girmektedir. 

Yukarıdaki sınıflamanın kıstası, ülkelerin ekonomik yapıları ve gelişmişlik 
düzeyleridir. Bu suretle CEE grubu Avrupa Birliği içindeki ülkelerin yanı sıra 
(Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Litvanya, Polonya, Ro-
manya, Slovakya, Slovenya) OECD ülkelerini de (Çek Cumhuriyeti, Polonya, 
Slovakya) içermektedir. Kıbrıs, Malta ve Kore Cumhuriyeti OECD üyesi olma-
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larına rağmen Diğer Yüksek Gelirli Ülkeler grubuna alınmışlardır. Meksika ve 
Türkiye OECD üyesi olmalarına rağmen Orta Gelir Düzeyindeki Gelişmekte 
Olan Ülkeler grubundadırlar.

Her sınıflandırma bazı sapmalar içerir ve bizim sınıflandırmamız bir istisna 
değildir. Çok az sayıda ülkenin durumu belirsizlik göstermektedir. Örneğin Sin-
gapur gelişmişler grubuna alınabilirdi ama biz Yüksek Gelirliler grubuna almayı 
tercih ettik.

Azerbaycan, Petrol İhraç Eden Gelişmekte Olan Ülkeler grubuna gire-
bilirdi ama biz CIS ülkeleri grubuna almayı tercih ettik v.b. Keyfilikten (veya 
nedensizlikten) kaçınmak bazı durumlarda zor oluyor. Bununla birlikte, genel 
olarak, grupların her birindeki ülkeler ekonomik yapı ve gelişmişlik düzeyi ba-
kımlarından uygulanabilir bir araştırma çerçevesi için yeteri kadar benzerlikler 
içermektedirler.
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DÜNYA İŞGÜCÜNÜN YAPISI VE   2 GELİŞİMİ 

ILO’nun en son tahminlerine göre dünya işgücü1 bugün 3.2 milyardır ve bu ra-
kam 1980’den yaklaşık 1.2 milyar daha fazladır (Tablo 2.1). Ancak dünya iş-
gücünün büyüme oranı düşmektedir: Şöyle ki, ortalama büyüme oranı 1980-90 
döneminde %2.1 iken 1990-2000 arasında %1.6’ya, 2000-2007 döneminde ise 
%1.5’e düşmüştür. Buna rağmen her yıl küresel işgücüne 46 milyon yeni işçi ka-
tılmaktadır.

Tablo 2.1 Küresel İşgücü, 1980-2007

039 10891
6.74604 20991
7.14328 20002

441 37002 a 45.9a

Not: 193 ülke ve bölgenin verilerine dayanmaktadır (Detaylı liste için 1. Bölüm’ün ekine bakınız).

a ILO tahminleri.

Kaynak:  ILO (LABORSTA/LABPROJ/KILM) veritabanı(http://laborsta.ilo.org/).

1 “Labour force” refers to working-age persons who are either engaged in economically gainful activities, or are seeking
or available for engagement in economically gainful activities. Unless specified otherwise, “working-age persons” and
“labour force” refer to persons aged 15 years or more.

Yıl İşgücü (milyon) Yıllık artış (milyon)

1  “İşgücü” ya verimli bir işte çalışan ya da verimli bir iş arayan çalışabilecek yaşta insanlardır. Aksi söylen-
medikçe, 15 yaş ve üstüdür.
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Bu bölüm dünya işgücünün yapısına, özelliklerine ve gelişimine bakmakta 
ve kısaca geleceğini incelemektedir. Bu bölümde ve tüm kitapta sahip olunan veri 
olanakları 1990-2003 dönemi için hassas analizler yapmayı zorlaştırmaktadır. Bu 
istenmeyen ama kaçınılamayan bir durumdur. Birinci bölümde belirtildiği gibi, 
istihdam ve işsizlikle ilgili 2003 yılından sonrasına ait veriler birçok ülke için 
mevcut değildir. 2003 sonrasına ait güvenilir verilere ulaşıldığında bu çalışmanın 
analizlerinde hesaba katılacaktır.

2.1 Yapı ve Özellikler

Düşük Gelirli Ülkelerde İşgücünün Yoğunlaşması

Dünya işgücüyle ilgili en çarpıcı görüntü, yoksul ülkelerdeki yoğunlaşmadır (Tab-
lo 2.2): İşgücüne katılma oranının %75’i gelişmekte olan ülkelerdeyken (Orta 
Gelir Düzeyindeki Gelişmekte Olan Ülkeler ve Az Gelişmişler birlikte) %15’ten 
azı gelişmiş ülkelerdedir; Çin ve Hindistan dünya işçilerinin %40’ına ev sahipliği 
yapmaktadır.

Tablo 2.2 Ülke Gruplarına Göre İşgücü, 2003

7.414.534Gelişmiş
0.29.85EEC
6.41.531SIC
5.12.54 Diğer yüksek gelirli

Petrol ihraç eden gelişmekte olan      128.0                 4.3
Orta gelirli gelişmekte olan    1 845.8               62.4

)7.52()8.067(Çin)(
)3.41()6.324(Hindistan)(

5.012.903Az gelişmiş
0.0016.759 2Dünya

Not: 193 ülke ve bölgenin verilerine dayanmaktadır (Detaylı liste için 1. Bölüm’ün ekine bakınız).

Kaynak: ILO (LABORSTA/KILM) veritabanı (http://laborsta.ilo.org/). 

Ülke grubu İşgücü (milyon) Dağılım (%)
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Grafik 2.1 Ülke Gruplarına Göre İşgücüne Katılım Oranları, 2003
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Not: 193 ülke ve bölgenin verilerine dayanmaktadır (Detaylı liste için 1. Bölüm’ün ekine bakınız.).

Kaynak: ILO (LABORSTA/KILM) veritabanından (http://laborsta.ilo.org/) uyarlanmıştır. 

Grafik 2.1’in gösterdiği gibi, işgücüne katılım oranları gelişmekte olan ül-
kelerde, gelişmiş ve diğer yüksek gelirli ülkelere göre anlamlı ölçüde yüksektir. 
Genellikle bu oranların, ekonomik kalkınmışlık düzeyiyle değişimi, tabanı daha 
düzleşmiş bir U eğrisi şeklindedir (Satınalma Gücü Paritesine göre Kişi Başına 
Gelir). Gelişmekte olan ülkelerin çoğu eğrinin aşağı inen bacağında yoğunla-
şırken, gelişmiş ve yüksek gelirli ülkelerin çoğu eğrinin yükselen bacağında yo-
ğunlaşmaktadır. Bu, büyüme gerçekleştikçe işgücüne katılma oranının gelişmekte 
olan ülkelerde düştüğünü, gelişmiş ve yüksek gelirli ülkelerde yükseldiğini gös-
termektedir. Gelişmekte olan ülkelerin dünya çalışan nüfusundaki payı gelişmiş 
ve yüksek gelirli ülkelerden çok daha fazla olduğundan, küresel işgücüne katılım 
oranının zaman içinde hafif bir düşüş göstermesi beklenebilir.

Dünya İşgücünün Kadın-Erkek Dağılımı

Kadın işçiler dünya çalışanlarının %40’ını oluşturmaktadır (Tablo 2.3). Tüm ül-
kelerde kadın işgücünün dağılımı, toplam işgücü dağılımına göre yoksul ülkeler 
lehine daha düzenlidir. Gelişmiş ülkeler dünya kadın işgücünün %16’sını kapsar-
ken (Dünya işgücünün %15’inden azını kapsıyorlar.), gelişmekte olan ülkeler ka-
dın işgücünün %71’ini kapsamaktadır (Dünya işgücünün %73’ünü kapsıyorlar.).


