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ÝSTÝHDAMIN 2010 YILI GÖRÜNÜMÜ: EMEK PÝYASASI YENÝDEN BÝÇÝMLENÝYOR

Haz1rlayan Ali E. B0LG0N

0_sizler
ordusunun 5 milyona ula_mas1 (ku_kusuz bu sürece çal1_ma süresinin art1_1,
ücretlerin reel dü_ü_ü, çal1_ma younluunun art1_1 e_lik etti) emekçilerin
kendi taleplerini kriz ko_ullar1nda kabul ettiremediini ortaya koydu. Bu
noktada emekçilerin en örgütlü kesimini olu_turan sendikalar1n 16 milyona
ula_an toplam emekçi kitlesine önderlik yapamad11n1 da belirtmek gerekir. Kriz
sürecinde sermaye AKP eliyle kendi program1n1 hayata geçirdi ve emekçi
kitlelere kabul ettirmi_ oldu. 2010 y1l1nda esnek istihdam1n yayg1nla_t1r1lmas1,
k1dem tazminat1n1n kald1r1lmas1na yönelik yasal düzenlemelerin gündeme
getirilmesi tesadüf deildir.

Önümüzdeki dönemde yakla_1k 3 milyon 200 bini
kentlerde bulunan toplam 5 milyonu a_k1n i_siz stoku azalt1lmadan veya etkin
sosyal yard1mlarla emek piyasas1ndan çekilmesi salanmadan emekçi hareketinin
kendi taleplerini uygulamaya koyma imkân1 son derece zay1f olacakt1r.
1- 0_siz say1s1nda ilk kez 5 milyon
e_ii a_1ld1
2010 y1ll1k i_sizlik ve istihdam verilerinin aç1klanmas1,
2008-2009 kriz dönemine ili_kin daha kapsaml1 bir analiz yap1lmas1na imkân
veriyor. Buna göre kriz dönemi i_sizler ordusuna 860 bin yeni i_sizi eklemi_
bulunuyor.
2001 ekonomik çökü_ünden sonra Türkiye 2008 sonunda,
küresel ekonomideki resesyonun etkisiyle yeniden ekonomik krize girmi_,
ekonomideki gerileme 2009 y1l1 boyunca sürmü_tü. 2010 ba_1ndan itibaren ekonomi
yeniden toparlanmaya ba_lad1 ve ekonomi krizden ç1kt1. Sanayi üretimindeki
art1_, yat1r1mlardaki geni_leme, yeni kurulan _irket say1s1ndaki yükseli_ ve
katma deerdeki büyüme 2008-2009 krizinden ç1k1lm1_ olduuna i_aret ediyor.
^irketlerin ve bankalar1n sat1_ has1latlar1 da krizden önceki dönemin üzerinde
seyrediyor. 12 ayl1k bilanço karlar1 henüz aç1klanmad1ysa da 6 ayl1k ve 9 ayl1k
bilançolar kar hacminde belirgin art1_ olduunu ortaya koymu_tu.
Fakat her kriz döneminden sonra olduu gibi,
istihdam ekonomideki bu geni_lemeyi takip etmedi. Kriz dönemi i_sizler ordusuna
860 bin yeni emekçi ilave etti. Böylece 2008-2009 kriz dönemi öncesinde 4
milyon 385 bin olan gerçek i_siz say1s1 5 milyon 125 bine yükseldi. 0_sizlik
oran1 da kriz öncesinde ortalama yüzde 17,3 iken 2008-2009da yüzde 19a
yükseldi ve kriz sonras1 2010da yüzde 18,5 seviyesine indi.
Kriz
dönemlerine göre gerçek i_siz say1s1
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Hiç ku_kusuz, bu sonuçlar, kapitalist sermaye
birikiminin evrensel yasalar1n1n, ciddi bir engelle (kar_1t eilimler; i_çi
hareketinin ve sendikal hareketin kitlesel mücadelesinin olu_turduu direnç)
kar_1la_madan i_lemekte olduunu ortaya koyuyor.
Emek piyasas1ndaki bu muazzam i_siz stoku, i_çi
mücadelesinin her düzeyde (fabrika, sektör, sendika) cereyan edecek yükseli_i
önünde en önemli engeli olu_turmakta. Greve ç1kan veya ba_ka mücadele biçimleri
geli_tiren i_çilerin ba_ar1s1n1n önündeki en önemli engel i_te bu muazzam
yedek-i_gücü ordusu.
Emek sürecinin en önemli 4 unsurunu olu_turan a1r
tempolu, uzun süreli, dü_ük ücretli ve sigorta güvencesinden yoksun çal1_ma
ko_ullar1n1 kabul etmeyen beyaz yakal1 veya mavi yakal1 çal1_an1n bu 5
milyona ula_an yedek i_gücü stoku içinde çok say1da alternatifi var. 0_ten
ç1kart1lan i_çinin yerine yenisi, çok k1sa sürede ve daha kötü ko_ullarda ikame
ediliyor.
2-Dier eilimler
Kriz sonras1nda emek piyasas1 (ve emek
sürecinde) belirgin hale gelen üç eilim
var. Bu eilimlerin kriz sonras1nda da i_leyeceini ve emek piyasas1n1n yeniden-biçimlenmesinde
etkili olacaklar1n1 öngörüyoruz. Bu üç eilim _öyle:
2.1- Emek piyasas1na dahil olanlar1n say1s1 belirgin biçimde art1yor
Krizden önceki dönemlerde çal1_abilir ya_ ve fizik
ko_ullara sahip olduu halde kriz döneminden önce i_gücünü arz etmeyen veya arz
etme ihtiyac1 duymayan emekçilerden 1 milyon 320 bini kriz döneminde ilk kez
emek piyasas1na dahil oldu. Böylece 0_gücüne Kat1lma Oran1 kriz öncesinde yüzde
46,4 iken kriz sonras1nda 48,9a yükseldi.
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2.2- Kad1n i_gücü mutlak ve nispi olarak art1yor
Kad1n i_gücünün kriz döneminde i_ bulmak için emek
piyasas1na daha fazla dahil olduu görülüyor. Kriz döneminde emek piyasas1na
ilk kez dahil olan 1 milyon 320 bin ki_inin yakla_1k 1 milyon 120 bini
kad1nlardan geriye kalan yakla_1k 200 bini erkeklerden olu_tu. Bunun sonucunda
kad1nlar1n i_gücüne kat1lma oran1 kriz öncesinde yüzde 23,5 iken yüzde 26,7ye
yükseldi.
Bu maddi olgular emek kapitalist sermaye birikimi yasas1n1n
yerle_ik toplumsal deerleri alt üst ederek, daha vas1fs1z, daha deneyimsiz,
daha ezilen kesimleri i_gücü piyasas1na dahil ettii gerçeini doruluyor. AKP
kad1nlar1 evin içine, ev kad1nl11na mahkum etti gibi iddialar1n safsata
olduunu kan1tl1yor. Ne AKPnin ne de
dier burjuva partilerinin kapitalizmin evrensel yasalar1ndan, daha güçlü
yasalar olu_turmas1 e_yan1n tabiat1na ayk1r1 bir durum olacakt1r.
2.3-Vas1fl1 i_gücünün emek piyasas1nda nispi olarak büyümesi
Fakülte ve yüksekokul mezunu olan i_gücünün gerek istihdam
gerekse i_sizler içindeki pay1 nispi olarak art1yor. 0_gücünün tahsil
seviyesini vas1f düzeyinin kriteri olarak dikkate al1rsak, bu veriyi vas1fl1
i_gücünün pay1n1n art1_1 olarak dikkate alabiliriz. Kriz öncesi dönemde i_gücü içindeki pay1 yüzde 12,5
olan yüksek okul mezunlar1 kriz sonras1nda toplam i_gücünün yüzde 16's1n1
olu_turdu. Bu kesim d1_1ndaki kalan eitim seviyesine sahip i_gücünün pay1 ise
kriz öncesine göre azald1. Bu eilim tahsilli i_gücünün tahsili dü_ük i_gücünün yerini ald11 (ikame
ettii) sürece daha kolay i_ bulabileceini, vas1fl1 i_gücünün vas1fs1z i_lerde
istihdam edilebileceine i_aret ediyor.
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