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AVRUPA KOMĠSYONU ĠSTĠHDAM VE SOSYAL ĠġLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜNÜN DÜZENLEDĠĞĠ 

ĠġGÜCÜ PĠYASALARININ GELECEĞĠ KONULU KONFERANS 

  

Avrupa  Komisyonu Ġstihdam ve Sosyal ĠĢler Genel Müdürlüğünün düzenlediği Avrupa 

ĠĢgücü Piyasalarının Geleceği konulu konferans 10 Mart 2011 tarihinde Brüksel’de 

yapılmıĢtır. Konferansa, ekonomi ve istihdam konuları ile ilgili akademisyenler, uluslararası 

kuruluĢ temsilcileri, sosyal ortaklar ile üye ve aday ülkelerden bakanlar, diğer hükümet 

temsilcileri ve akademisyenler katılmıĢtır. 

 

Konferansta dile getirilen temel görüĢler aĢağıda özet olarak sunulmuĢtur.  

 

 

1. Konferansın açılıĢ konuĢmasını yapan istihdam ve sosyal iĢlerden sorumlu Komisyon 

üyesi László Andor, Avrupa’da her yıl yüzde yirmi oranında yeni istihdam yaratılıp, 

aynı zamanda aynı oranda iĢ kayıplarının yaĢandığını, Avrupa 2020 stratejisinin 20-64 

yaĢ aralığındaki kadın ve erkeklerin  % 75 oranında istihdamını hedeflediğini ve 

halihazırda bu oranın % 69 olduğunu söylemiĢtir.  Avrupa’da iĢsiz kiĢilerin sayısı 

2008 ortalarından itibaren 7 milyon artarak, 23 milyona ulaĢmıĢtır. ĠĢsizlik oranı % 9,5 

seviyesindedir. Ortalama genç iĢsizliği oranı % 21’dir.  Hâlihazırda 4 milyon açık iĢ 

bulunmaktadır. Avrupa Ġstihdam stratejisi, iĢgücü piyasalarının ĢeffaflaĢtırılması, 

iĢgücünün nitelikleri ve açık iĢler arasında bir uyumsuzluk yaĢanmaması için, ileride 

ihtiyaç duyulacak olan becerilerin belirlenmesi ve hâlihazırda iĢgücü piyasasının 

dıĢında olan kiĢilerin mevcut iĢlerle buluĢturulması hedeflerini temel almıĢtır. 

Avrupa’da günümüzde yeni açılan iĢlerin çoğunluğu, geçici iĢ sözleĢmesine 

(temporary agency work) ya da belirli süreli iĢ sözleĢmesine (fixed term contract) 

bağlı olarak yaratılmakta olup, çalıĢanlar için sınırlı bir istihdam güvenliği 

sağlamaktadır. Güvenceli esneklik (flexicurity) uygulaması, her iki unsurun da aynı 

ölçüde iĢler olduğu durumda etkili bir politika aracı olabilecektir. Daha iyi iĢlerin 

yaratıldığı ve çalıĢanların becerilerinin geliĢtirilmesine odaklanan bir sistem tesis 

edilmelidir. Bu anlamda, istihdamın korunmasına dönük mevzuatın, istihdamın 

artırılması ve iĢin kalitesinin artırılmasına ve aynı zamanda da iĢgücü piyasasının 

tabakalaĢmasının (labour market segmentation) azaltılmasına dönük olarak 

oluĢturulması gereklidir. Ġstihdamın korunması konusunda reform yapan ülkelerde 

bile, ekonomik kriz öncesinde geçici iĢ ve belirli süreli iĢ kontratlarının sayısında 

önemli bir yükseliĢ yaĢanmıĢtır. ĠĢgücü piyasaları bu eğilimden faydalanamamaktadır, 

çünkü iĢte bir güvencesizlik durumu (job insecurity) oluĢturmaktadır ve sürdürülebilir 

istihdama olumsuz bir etki yapmaktadır. Komisyon aynı zamanda, üye ülkelerde tek 

bir süresiz (açık uçlu) iĢ sözleĢmesi (a single open-ended contract) yapılması önerisini 

getirmiĢtir. Söz konusu bu “tek” sözleĢme, yeterince uzun bir deneme süresini ve 

aĢamalı olarak artan bir iĢ güvencesini içermektedir. Bu tip bir sözleĢmenin iĢgücü 

piyasasındaki tabakalaĢmayı azaltıcı etki yapabileceği düĢünülmektedir.  

 

2. Konferans 2010 yılında ekonomi alanında Nobel ödülü almıĢ olan Christopher 

Pissarides’in, konferansa temel oluĢturacak görüĢlerini sunduğu konuĢma ile devam 
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etmiĢtir. Pissarides konuĢmasında,  bireylerin davranıĢlarını modelleyerek iĢgücü 

piyasalarının bir makroekonomik analizini yaptığı ve iĢgücü piyasasında iĢ arama 

maliyetlerinden dolayı yaĢanan uyumsuzlukların üzerinde durduğu ve iyi geliĢtirilmiĢ 

aktif iĢgücü politikaları ve etkili bir istihdam koruma mevzuatı ile bu sorunların 

üstesinden gelinebileceğini savunduğu teorisinden bahsetmiĢtir. Piyasada açık iĢlerle 

iĢsizlerin buluĢmasının zaman aldığını, ekonomik kriz zamanlarında bu sürenin daha 

da uzadığını söylemiĢtir. Bu nedenle, iĢsizlik oranlarının, açık iĢler bulunmasına 

rağmen yüksek gidebildiğini ifade etmiĢtir. ĠĢsizliğin azaltılabilmesi için, çalıĢanların 

düĢük üretkenlikteki iĢlerden yüksek üretkenlik sağlayan iĢlere yönelmesi ile büyüme 

sağlanabilecektir. Mevcut iĢsizlik oranları, Pissarides’in öne sürdüğü, “arama ve 

eĢleĢtirme”(searching and matching theory) teorisi gereğince “doğal” olarak kabul 

edilmektedir. Doğal olduğu belirtilen bu iĢsizlik oranlarını azaltmaya dönük 

geniĢlemeci makroekonomik politikaları enflasyona neden olabilecektir. Bunun yerine 

aktif iĢgücü politikalarının uygulanması önerilmektedir. Uygulanan politikaların, 

iĢgücünün yeniden uyum sürecini (labour reallocation process) sekteye uğratmaması 

önerilmektedir. Optimal bir politika izlenerek, örneğin farklı iĢlerde çalıĢan aynı 

nitelikteki iĢçiler için farklı ücret politikaları izlenmesi suretiyle, iĢ değiĢtirmeleri için 

bir motivasyon oluĢturulması söz konusu olabilir. ÇalıĢanların ücretlerinin 

düĢürülmesi, istihdamın korunması açısından faydalı olmakla birlikte, iĢgücünün 

yeniden uyumuna olumlu etki yapmamaktadır. Öte yandan, istihdam güvencesi 

mevzuatı ise, iĢçiye özellikle iĢteki eğitim sürecinde iyi bir güvence oluĢturmakla 

birlikte, iĢgücünün uyum sürecini yavaĢlatmaktadır. Firmalar da yeni iĢ yaratma 

imkânı bulamamaktadırlar. Ücretlerin düĢürülmesi yerine, farklı iĢler için ücret 

farklılıkları yaratılması politikasının da belirli kısa bir süre ile sınırlı kalması uygun 

olabilecektir. Yükselen sektörlerdeki yüksek ücret seviyelerinin sabit kalması da 

istenmemektedir. Güvenceli esneklik politikası, maliyetinin hükümet tarafından 

üstlenilmesi koĢuluyla bu anlamda etkili olabilecektir. Pissarides, ekonomik kriz 

sonrasında, fazla inovasyona ihtiyaç duymaksızın istihdam yaratabilecek sektörlerin 

temelde hizmet sektörleri olacağını belirtmiĢtir. Sağlık, eğitim ve kiĢisel ve toplumsal 

hizmetler bu konuda örnek olarak verilmiĢtir. Ġstihdam yaratacak sektörler olarak, 

ürünleri ticari olarak sunulamayan daha düĢük üretkenlik düzeyindeki hizmet 

sektörleri ile ürünleri ticari olarak sunulabilen yüksek üretkenlik düzeyindeki büyüme 

aĢamasındaki sektörler ifade edilmiĢtir. Nüfus zenginleĢtikçe, düĢük üretkenlik 

düzeyindeki hizmet sektörlerinin, yükselen iç talebi karĢılayacak Ģekilde çalıĢan 

sayısını artırması gerekecektir. Yüksek üretkenlik düzeyindeki sektörlerin de, iĢçileri 

çıkarmamak için, üretilen mal için yeni pazarlar bulması elzem olacaktır. DüĢük 

üretkenlik düzeyindeki hizmet sektörlerinde ücretlerin, ihtiyaç duyulan iĢgücünün 

istihdam edilebilmesi için yükselmesi gerekecektir. Eğitim ve sağlık gibi iĢgücü talebi 

olan sektörler, çoğunlukla kamunun hizmet sunumu alanında yer almaktadır. 

Pissarides’e göre kalitenin yüksek tutulabilmesi için eğitim ve sağlık sektörlerinde 

özelleĢtirmeye gitmek gündeme gelebilecektir. 

 

3. Panellerde söz alan konuĢmacılar, iĢgücünün eĢleĢtirilmesi ve gelecekte duyulacak 

iĢgücü ihtiyacının tahmin edilmesi (matching and anticipation) konusu üzerinde 

durulmuĢtur.  Avrupa’da iĢgücü piyasasının görünümü değiĢmiĢtir. ĠĢgücü arz ve 

talebi arasında kalıcı bir uyumsuzluk vardır.  KiĢilerin yaĢamları boyunca bir iĢte 

çalıĢmaları durumu artık ortadan kalkmıĢtır. GeliĢmekte olan ülkelerden Avrupa’ya 

önemli sayıda bir genç nüfus akımı yaĢanmaktadır. ĠĢgücünün esnekleĢtirilmesine ve 

yeni becerilere kavuĢturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. YaĢlanan nitelikli bir iĢgücü 
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vardır. ĠĢgücü piyasasının aracıları konumundaki istihdam ofisleri iĢgücü arz ve talebi 

arasındaki bu uyumsuzlukları ortadan kaldırmak için yollar ve eğitime eriĢimin 

kolaylaĢtırılması için yeni yöntemler geliĢtirmektedir. 

 

4. Bazı konuĢmacılar tarafından, ekonomik kriz sonrası süreçte, güvenceli esneklik 

konusu ve temelde daha fazla güvence ve esnekliğe duyulan ihtiyaç konu edilmiĢtir. 

Temelde, güvenceli esneklik uygulaması daha ziyade, düĢük ve orta nitelikte beceriye 

sahip iĢgücü için söz konusu olmaktadır. Yüksek nitelikli iĢgücünün iĢsiz kalmasının 

nadiren gerçekleĢtiği düĢünülmektedir. Mal üretimi (manufacturing), toptan ve 

perakende ticaret, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetleri, inĢaat ile kamu yönetimi ve 

savunma sektörleri, Avrupa’daki toplam istihdamın yarısını oluĢturan bir kesimin 

çalıĢtığı sektörlerdir. Bu sektörlerden mal üretimi ve inĢaat alanlarında kriz döneminde 

önemli iĢ kayıpları meydana gelmiĢtir. Güvenceli esneklik, normal iĢ süreçlerinde 

sınırlı olarak yapılan bir uygulamadır. Ancak yine de örneğin inĢaat gibi sektörlerde 

kitlesel Ģekilde iĢ kayıplarını engelleyecek nitelikte bir uygulama olamamaktadır.  

 

Öte yandan, kriz döneminde Almanya’da iç esneklik yöntemleri ile iĢten çıkarmaların 

önüne geçilmeye gayret edilmiĢtir.  ÇalıĢma saatlerinin azaltılması (35 saat), fazla 

mesailerin kaldırılması, ücretler üzerinden alınan vergilerin azaltılması, kısa çalıĢma 

(Kurzarbeit) uygulamasının yapılması, toplu sözleĢmelerde ücretlerde indirim 

yapılması vb. tedbirler alınmıĢtır. Bu tedbirlerin hayata geçirilmesinde, sosyal 

ortakların etkili bir Ģekilde iĢbirliği yapmasının önemli olumlu etkileri olmuĢtur. 

ĠĢyerlerinde ortak karar alma süreçleri iĢletilmiĢtir.  Öte yandan, devletin de aktif 

iĢgücü politikaları uygulayarak, özellikle okul ve iĢyeri arasında iĢbirliklerinin tesis 

edilip ikili bir eğitim süreci oluĢturulması aĢamalarında önemli destekleri olmuĢtur. 

Almanya’da iĢçi sendikaları güvenceli esneklik uygulamasını, daha ziyade iç esnekliğe 

odaklanılması koĢulu ile kabul etmektedirler. ĠĢverenlerin, istihdam etme 

yükümlülüklerinin ortadan kaldırılmaması gerektiğini düĢünmektedirler. Yapısal 

uyum dönemleri de dâhil olmak üzere, iç esnekliğin, dıĢ esnekliğe göre daha öncelikli 

olmasını istemektedirler. Bu çerçevede, iĢyerlerinde çalıĢanlara eğitim verilmesi ve 

çalıĢanların becerilerinin artırılması için gerekenlerin yapılması üzerinde 

durmaktadırlar. Ġç esnekliğin, çalıĢma süreleri hesaplarının taĢınabilirliğinin 

sağlanmasını (portability of working time accounts), kısa çalıĢma ödeneğinden vergi 

ve sosyal güvenlik kesintisi yapılmamasını istemektedirler. Geçici ve belirli süreli iĢ 

iliĢkisi ile ilgili düzenlemeleri kapsayan dıĢ esnekliğin, kapsam olarak daha sınırlı 

tutulması ve bunlarla ilgili güçlü ve çalıĢanı koruyucu düzenlemeler yapılması 

gerektiğini belirtmektedirler. Sendikalar da aktif iĢgücü politikalarının, demografik ve 

yapısal değiĢiklikler göz önünde tutularak geliĢtirilmesinin önemine vurgu 

yapmaktadırlar.  

 

5. Prof. Tito Boeri ise, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yapılan iĢgücü piyasası 

reformlarının, iĢ  güvencesini artıran ya da azaltan bir etki yapmadığını ve iĢsizlik 

ödeneklerini artırmadığını söylemiĢtir.  Yapılan reformlar, farklı çalıĢan kesimleri 

arasında asimetriler yaratmıĢtır. ÇalıĢanların tamamını etkileyen Ģekilde yapısal 

değiĢiklikler yapılmamıĢtır. Geçici ve kalıcı iĢ sözleĢmeleri arasında yaratılan bu 

asimetri arttığı sürece, geçici iĢ sözleĢmeleriyle istihdam edilenlerin sayısı artacak ve 

berlili süreli çalıĢanların iĢ iliĢkisinin, belirsiz süreli(kalıcı) sözleĢmeye dönüĢme 

ihtimali azalacaktır. Aynı zamanda geçici ve kalıcı çalıĢanların ücretleri arasındaki 

fark da artacaktır. Ekonomik kriz dönemlerinde, iĢ kayıpları daha ziyade belirli süreli 
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iĢ iliĢkisi içinde çalıĢanlar arasında görülmektedir. Daha ziyade genç nüfusu içeren bu 

tarz çalıĢanlar, kariyerlerinin erken dönemlerinde iĢlerini kaybetme korkusu ile 

yaĢamaktadırlar. Bu kiĢilere iĢyerlerinde daha az eğitim olanağı sağlanmaktadır. 

Firmalara, kiĢileri iĢe alma aĢamasında esneklik sağlanması uygun olacaktır. 

ÇalıĢanlar için detaylı olarak tanımlanmıĢ ve açık uçlu bir iĢ sözleĢmesi yapılabilir.  

Bu tip sözleĢmelerinin  yapılması ve yaygınlaĢtırılması, Ġspanya’da Bentolila ve 

Dolado’nun öncülük yaptığı ekonomistler, Fransa’da Blanchard-Tirole, Cahuc-

Kramarz ve Ġtalya’da Boeri and Garibaldi tarafından önerilmiĢtir. Bu tip iĢ 

sözleĢmelerinde, çalıĢma kıdeminin artmasıyla birlikte istihdam güvencesinin de 

artırılması öngörülmektedir. Bu konuda Ġtalya’da hazırlanmıĢ olan yasa tasarısında, 

açık uçlu iĢ sözleĢmelerinde iki aĢama öngörülmüĢtür. Üç yıla kadar olan baĢlangıç 

aĢamasında, çalıĢanın çalıĢtığı süre ile doğru orantılı olarak ve çalıĢtığı iĢletmenin 

büyüklüğünden bağımsız olarak,  kıdem tazminatı alma hakkı vardır. Haklı bir nedene 

dayanmadan yapılan iĢten çıkarmalarda 6 aylık döneme denk gelen bir kıdem 

tazminatı  ödenmesi söz konusudur.  Üç yıldan sonra sabit dönem olarak ifade edilen 

dönemde ise, mevcut mevzuat gereğince, haksız iĢten çıkarma durumunda, 15 kiĢiden 

fazla iĢçi çalıĢtıran iĢletmelerde iĢe iade sağlanır, bu sayıdan az iĢçi çalıĢtıran 

iĢletmelerde ise 6 aylık kıdem tazminatı ödemesi devreye girer. Yüksek ücret alan 

belirli süreli iĢ sözleĢmesi ile çalıĢan veya belirli süreli kendi hesabına çalıĢan kiĢiler 

ise, artırılmıĢ oranlarda prim ödemek suretiyle iĢsizlik sigortasından yararlanırlar.  

 

Toplantı istihdam ve sosyal iĢlerden sorumlu Komisyon üyesi László Andor’un kapanıĢ 

konuĢması ile tamamlanmıĢtır.   

 

 

 

 

 

Hazırlayan: Hezar Tanrısever, AB ĠĢleri Uzmanı/Koordinatör 


