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Avrupa, sandığımızdan daha güçlüymüş!

Küresel kr iz Avrupa’y ı aslında ik i kere vurdu. İlk darbe 
2007 y ıl ında Avrupa dış ından geldi. Amer ika Bir leş ik 
Devletleri'nde piyasalar ipotek piyasalarında yüksek faizle 
verilen kredi riskini önemsememişti. Mali denetim eksikliği, 
zaten şef faf olmayan f inansal araçlar ın büyümesini ve 
sorununun derinleşmesine neden oldu. Sonuç olarak, ABD 
bankac ıl ık s istemi Eylül 2008’de maddi destek alarak 
kurtar ılma sürecine girdi. Avrupalı bankalar bu durumun 
yansımalar ından etkilendi elbette. İki y ıl sonra, Avrupa 
bölgesinde ikinci bir kr iz ç ıkt ı. Yıllardır sürdürülemeyen 
hükümet politikaları, borç yüklerinin kriz öncesi şişirilmiş 
ücretlerine ve konut f iyatlarına gelmesine neden oldu. 

Avrupa’yı krizden çıkarmak için uygulanan 5 madde

İlk olarak, İr landa ve İspanya gibi kr ize maruz kalan 
ülkeler, ihtiyaç duyulan reformları uygulamaya koydu, kamu 
f inansmanını iyileştirdi ve rekabet gücünü artırdı.

İk inc is i,  AB kendi  içer is inde ekonomik yöne t imin i 
güçlendir ildi. Avrupa Komisyonu, İst ikrar ve Büyüme 
Pakt ı’nı uygulamak, ülkeye özgü öner iler uygulamak ve 
büyümey i teşv ik etmek iç in yeni yetk iler ve uygulama 
alanları belirledi. 

Üçüncüsü, Avrupa ülkeleri Avrupa İstikrar Mekanizması'nı 
(ESM) ve Avrupa Finansal İstikrar Kuruluşu'nu yarattı. Bu 
kurumlar büyük bir başarıydı. Bu sayede hiçbir ülke Euro 
bölgesini terk etmek zorunda kalmadı, reform için nakit 
yaklaşımı oldukça işe yaradı ve reform yapılan ülkelerde 
büyüme hızlandı. Ayr ıca, kurtarma programlar ına hiçbir 
Avrupa vergi mükellef i taraf ından para harcanmadı. ESM, 
sermaye piyasasında ihtiyaç duyulan fonları yüksek oranlı 
tahviller yoluyla arttırır. Bu yaklaşım, program ülkeleri için, 
özellikle de Yunanistan için bütçe tasarrufu sağladı.

 

Dördüncüsü, Avrupa Merkez Bankası’nın geleneksel olmayan 
önlemler i kr iz i aşma konusunda yardımc ı oldu. ECBÇ; 
FED, Japonya Bankası ve İngiltere Merkez Bankası gibi 
bilançosunu genişletti, bankalara sınırsız likidite sağladı, 
düşük enflasyondan kaçınmak için tahvil alım programını 
başl at t ı ve bu da bankalar ın yat ır ımc ı duyar l ıl ığ ını 
ar t ırmasını kolaylaşt ırdı. Euro zay ıf ladı, bu da ihracat ı 
artırdı. 
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• AB’de yaşanan ekonomik kriz ve cinsiyet eşitsizliği 
politikaları

Avrupa oyuna yeniden döndü! Son 80 yılın en kötü f inansal 
ve ekonomik kr izini yaşamış olan Avrupa ülkeler i, kamu 
maliyesini iy ileşt irmek, yapısal reformlar ı uygulamak 
ve oluşacak kr izler i daha iyi yönetmek ve önlemek, yeni 
kurumlar oluşturmak için kararlı bir eylem planı hazırladı. 
Değişimler yapısal, uzun ömürlü ve Avrupa'yı daha rekabetçi 
hale getirmekle beraber, Avrupa daha donanımlı ve iddialı 
yeni f inansal ve ekonomik girişimleri ile daha güçlü hale 
geldi.

 R Doç.Dr.Meltem İnce Yenilmez   
 Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi   
 meltem.ince@yasar.edu.tr



MMO İzmir Şubesi | Şubat 2019 | 26

Son olarak, makro iht iyat i r iskler i izlemek ve bankalar ı, 
menkul  k ı ymet p iyasal ar ın ı  ve s igor t a ş irke t ler in i 
denetlemek iç in Bankacılık Birliği kuruldu. Tek Denetim 
Mekanizması bu Birlik olmuş; 130 tane büyük euro bölgesi 
bankasını denetlemeye başladı. Kriz sırasında, AB bankaları 
da sermayeler ini şişirmiş ve 2008'den bu yana sermaye 
tabanlarını 600 milyar Euro artırdı.

AB Düzeyinde cinsiyet eşitliği politikası

 

AB Düzeyinde Cinsiyet Eşitliği Politikası, AB’nin Amsterdam 
Antlaşması (1997) ile sosyal polit ikalarda daha etkin bir 
rol oynamaya başlaması ve AB düzeyinde yeni bir istihdam 
stratejisine ve eşitlik polit ikalar ına iht iyaç duyulması 
f ark ındal ığ ı i le beraber daha da önem kazanmış t ır. 
2000 yılında kabul edilen “Cinsiyet Eşitliği İç in Çerçeve 
Strateji” ile cinsiyet eşitliği konusunda AB’nin bu alanda 
oynadığı rol daha da genişlemişt ir. Çerçeve Strateji ile 
AB, ekonomik yaşam, siyasal kat ıl ım ve temsil, sosyal 
haklar ın kullanımı, siv il yaşam ve kadın ve erkekler in 
roller i gibi beş alanda c insiyet eşitliğini sağlamak iç in 
teşv ik edic i b ir rol üst lenmişt ir. İ s t ihdam strate j is i 
çerçeves inde yapısal fonl ar ın da c ins iye t eş i t l iğ ini 
desteklemek için kullanılmasına ağırlık verilecektir. Ayrıca, 
eşitlik polit ikasının uygulanmasında, ist ihdam stratejisi 
doğrultusunda kadın istihdamının arttırılması ve iş yaşamı 
ile özel yaşamın uyumlulaşt ır ılmasına yönelik amaçlar 
bir adım daha öne çıkmaktadır. Örneğin çocuk bakımının 
desteklenmesi ve ist ihdamda “kadın dostu” polit ikalar ın 
benimsenmes i eş i t l ik pol i t ikal ar ının ana gündemini 
oluşturmaktadır. Uzun süredir yaşanan işsizlik sorunu 
nedeniyle AB çevresinde işsizliği azaltmak ve yeni istihdam 
yaratmak sosyal politikaların odak noktası haline gelirken, 
eşitlik polit ikalar ında da aynı hedef in öncelikli olduğu 
görülmektedir. Avrupa Konsey i’nin Lizbon Zir vesi’nde 
(2000) kadın istihdamının 2010’da yüzde 60’a yükselmesini 
öngörmesi ve Barselona Zirvesi’nde (2002) 2010’a kadar 
üç yaşın üstündek i çocuklar ın yüzde 90’ının, üç yaşın 
altındaki çocukların yüzde 33’ünün çocuk hizmetlerinden 
yararlanabilir hale gelmesi yolunda karar alması da bunu 
göstermekteydi. Bununla beraber, 2006 y ılında Avrupa 
Konsey i taraf ından “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Avrupa 
Paktı” ilan edilmiş, aynı y ıl 2006-2010 arasını kapsayan 

“Kadın-Erkek Eşitliği Yol Haritası” adını taşıyan beş yıllık 
bir eylem planı kabul edilmiştir. 2007 yılında da “Avrupa 
Toplumsal Cinsiyet Enst itüsü” kurulmuş, Enst itü 2009 
yılında faaliyete geçmiştir.

Peki yaşanan ekonomik kriz AB’de kadınları ve istihdamı 
nasıl etkiledi?

Kadın ın is t ihdama daha f az l a kat ı l ımı sağl anmaya 
çalışılırken, çalışma yaşamında ayırımcılığı önlemek adına 
eşit işe eşit ücret, çalışma koşulları, yükselme olanakları 
açısından eşit muameleyi öngören düzenlemelerin istendiği 
ve hatta birçok AB ülkesinde istihdamda eşitlik sağlanması 
için yasalar çıkmasına ragmen, ülke içerisinde oluşan her 
türlü felaket öncelikle dezavantajlı grup olan kadınlar zarar 
görmektedir. Yaşanan bu ekonomik krizde de öyle oldu. 

Kr iz sebebiyle hem özel sektör hem de kamuda kendini 
gösteren ekonomik daralmanın ilk sonuçlar ından bir i 
elbette işsizlik oldu. İşten çıkarmalarda her daim ilk gözden 
çıkarılanların da kadınlar olduğu bir gerçek. Yalnız dünya 
genelinde kriz dönemlerinde ortaya çıkan bir olgu daha var: 
güvencesiz, esnek ve ucuz işçi olarak görülen kadınlar ın 
kötü koşullarda, zor-niteliksiz işlerde ve hatta yarı zamanlı-
geçici olarak çalışmak zorunda kalmaları.   

2007 sonbahar ında başlayan f inansal ve ekonomik kr iz, 
Avrupa ekonomiler ini de der inden etk iledi. Ekonomik 
ger ileme, işgücü piyasalar ını beklenmedik şekilde sarst ı. 
İstihdam tüm ülkelerde azalırken işsizlik oranlarında artış 
yaşandı. Genel olarak, yaşanan bu kriz iki aşamada işgücü 
piyasalar ında c insiyet farklılaşması yarat t ı. İlk i, kadın 
istihdamı durgunluktan erkek istihdamına kıyasla daha az 
etkilenmiştir. Fakat iyileşme aşamasında, erkek istihdamı 
kadın istihdamından daha hızlı iyileşmiştir. İkinci aşamada, 
kadın istihdamının daha fazla etkilemesi beklenmektedir, 
çünkü kriz kadınların daha çok istihdam edildiği sektörleri 
(sosyal hizmet faaliyetler i, sağlık ve eğit im vb.) daha 
fazla etkilemektedir. Aslında Avrupa işgücü piyasaları hâlâ 
yüksek sev iyede sektörel bazda c insiyet ayr ımcılığı ile 
karakterize edilmektedir. Krizin toplumsal cinsiyet üzerine 
olan etkisi temelde bu olgu ile aç ıklanmaktadır. Çünkü 
krizin bir de sektörel boyutu vardır ve bununla başa çıkmak 
için uygulanan kamu politikaları da sektörel odaklıdır.
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Kadın İstihdam Oranları
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Kriz AB ülkelerinde istihdamı 3 aşamada etkiledi

Mevcut ekonomik kr iz, son y irmi y ılda yaşanan diğer 
krizlerden farklı olarak, çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır: 
kr iz in derecesi, yerel hükümetler in teşv ik paketler ini 
uygul amadak i müdahale ler i,  sonradan or t aya ç ıkan 
Avrupa kamu borç krizi ve kamu açıklarını da içeren mâli 
konsolidasyon garantisi. 

1997 yılında başlatılan Avrupa İstihdam Stratejisi, kadın 
işgücüne kat ıl ımın ar tmas ı i le kadınlar ın ar t ık aile 
içerisinde ikincil bir kazanç sağlamadığını göstermektedir. 
Özellikle İspanya, son on yılda, kadınların işgücü piyasasına 
katılımında çarpıcı bir art ış yaşamışt ır. Bu eğilim erkek-
aileyi geçindiren kişi- modelini çürütmüştür, fakat İspanyol 
kadınlar hâlâ herhangi bir ekonomik durgunluk ya da kriz 
döneminde k ısa vadeli sözleşmeler, işsizlik, güvencesiz 
ve yar ı zamanlı işlerde çal ış ıyor olmalar ından ötürü 
erkeklerden daha fazla etkilenmektedirler. Kadın katılım 
oranındaki artışın temel nedeni ise sektörel bazda cinsiyet 
farklılaşmasının artmasından kaynaklanmaktadır. 

 Krizin ilk aşamasında, ciddi cinsiyet farklılıkları devam etse 
bile cinsiyet ist ihdamı açığı zaman içer isinde azalmışt ır. 
Tüm ülkelerde, kadınların daha düşük katılımı, kadınlarda 
erkeklerden daha düşük istihdam oranlarına neden olmuştur 
(İsveç ' te yüzde 5 düşük, İtalya'da yaklaş ık yüzde 25 
gibi). Böylece Lizbon Stratejisi, 2010 yılına kadar kadın 
katılımının %60'ını hedeflemiştir. Kriz sırasında, cinsiyet 
ist ihdamındak i gözlenen azalmalar ın, kadınlar ın daha 

yüksek bir istihdam oranına bağlı olarak değil, özellikle de 
erkek ist ihdam oranlar ında yaşanan düşüşe bağlı olduğu 
gözlemlenmiştir.

Uzun süreli, kadınların katılımının düşük olduğu ülkelerde 
(İtalya'da veya Yunanistan'da olduğu gibi) krizin etkisi daha 
büyük olmuştur. İspanya'da yüksek eğitimli işçiler, işgücü 
piyasasına kat ılmaya devam etmişt ir. Azalt ılmış işç ilere 
ilişkin olarak, erkekler işgücü piyasasından çekildiklerinden 
kadınlar kat ıl ımlar ını ar t t ırdılar. Çocuklar ın daha az 
eğitimli annelerin işgücüne katılımına olan olumsuz etkisi, 
kr iz sırasında azalmışt ır (Gonzales Cago ve ark., 2014). 
Ekonomik kriz sırasında erkekler ve kadınlar üzerindeki bir 
başka etki de kadınlar ın işgücü piyasasına katılımındaki 
artışı açıklayabilir: “işveren olarak evde bakım faaliyetleri” 
sektöründe ist ihdamın neredeyse ik i kat ına ç ıkması ile 
ilgili kadın ist ihdamının çarpıc ı biç imde ar tması buna 
örnektir (2008'in ilk çeyreğindeki 360.000 işten 2013'ün ilk 
çeyreğinde 723.000'e, bunun% 90'ı kadın işçidir). Özellikle 
bakım sektöründe (yaşlı ve geçersiz kişilere bakan çalışanlar, 
temizlikçiler) çalışanlar ın düzenlenmesi konusunda 2008 
y ılında oylanan yasalar ın kademeli olarak uygulanması, 
kadın istihdamında oluşan bu durumu açıklamaktadır. Bu 
değişim aslında istihdamda veya kadın katılımında kendi 
başına bir artış değil, daha önce var olan yasadışı işlerin 
düzenli bir şekilde düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır. 
Kadın işçilerin düzenlenmesi, Avrupa’da kadınların işgücü 
piyasasına katılımını ne yazık ki “yapay olarak” artırmıştır. 
Krizin cinsiyete olan etkisini, ülkelere göre az ya da çok 
ancak hepsinde, kadınların işgücü piyasasının çöküşünden 
daha az etk ilenmiş olması ile sonuçlanmaktadır. Kadın 
ist ihdamı, ekonomik ger ilemelere karşı daha kır ılgandır, 
ancak yapısal olarak is t ihdam yeters izl iğ i ile dikkat 
çekmektedir: yar ı zamanlı işler ve ist ihdam yetersizliği, 
başta tüm Avrupa’da kadın çalışanlardan oluşmaktadır. 
 Ayrılmış işgücü piyasaları ve sektörel durgunluk süresince 

yaşanan cinsiyet ayrımı, Avrupa işgücü piyasalarının ortak 
bir özelliğidir. İki tür ayrımcılık krizin istihdam üzerindeki 
toplumsal c insiyete olan etkisini açıklayabilir. Cinsiyete 
dayalı sektörel ayr ımcılık, kadınlar ın ekonominin belirli 
sektörler inde (eğit im, sosyal hizmetler vb.) fazla temsil 
edildiğini ve diğerler inde (imalat, inşaat vb.) yeter ince 
temsil edilmediğini göstermektedir. Durgunluğun sektörel 
bir boyutu varsa, kadın ve erkek ist ihdamı üzer indek i 
etkileri farklı olacaktır. Cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık 
ise, kadınlar ın bel ir l i  mesleklerde (çocuk bak ıc ıl ar ı, 
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temizlikç iler vb.) fazla temsil edildiğini ve diğerler inde 
(elektrikçiler, çalışanlar, vb.) yeterince temsil edilmediğini 
i f ade  e t mek t e d i r.  Av r upa  ü l ke l e r in in  b i r çoğunda 
ist ihdamın hem sektörel hem de meslek i ayr ımc ılığını 
gözlemleyebilir iz. Kadınlar ve erkekler belirli sektörlerde 
yoğunlaşmaktadır. Kadınlar, sağlık ve sosyal hizmetler 
sektöründeki çalışanlar ın yaklaşık % 80'ini oluştururken, 
inşaat sektöründe yalnızca % 10 veya daha azını temsil 
etmektedir. Bazı aile görevlerinin metalaşması, kadınların 
işgücü piyasasına katılımını olumsuz etkileyen bir faktördür. 
Kadınlar ın egemen olduğu meslekler arasında “ekonomik 
kriz sırasında dükkan satış personeli”, “yardımcı, bakıcı veya 
temizlikçiler” veya “diğer büro memurları” bulunmaktadır.

Kadın istihdamı ve erkek istihdamı sektörler ve meslekler 
arasında farklı şekilde tahsis edilmektedir. Bu özellikler, 
krizin farklı aşamalarının en azından kısmen de olsa krizin 
cinsiyete olan etkisini açıklamaktadır. İstihdamın cinsiyete 
ve sektöre göre değişmesi, meslek i ayr ımc ılığın kr iz in 
toplumsal c insiyete olan etkisini açıklamadaki etkisinin 
belirlenmesine izin vermez. 2008 ve 2013 yıllar ında, her 
sektördeki kadınların payı değişmiş olabilir, bu krizde de 
ist ihdam değişiklikler inin c insiyetç i etk iler ini gizlemiş 
olabilir. Örneğin, kadınların temsil edilmediği sektörlerde, 
kadın mesleklerinde işten çıkarmalar yoğunlaşmış olabilir 
ve bu sektörlerdeki kadınların payı da düşmüş olabilir.  

Parlak bir gelecek mümkün mü?

2008 ve 2009'da meydana gelen durgunluk kamu açıklarını 
ar t ırdı. Bu ar t ış, hem durgunluğun verg i gel ir ler ini 
azaltt ığı, hem de sosyal ve kamu harcamalar ını art ırdığı 
ve ay r ıc a k r iz in ekonomik sonuç l ar ın ı  haf i f le tmek 
iç in 2008 ve 2009'da uygulanan maliye polit ikalar ının 
ar tması nedeniyle her ik i otomat ik dengeley ic inin bir 
sonucuydu. Genişleyici maliye politikalarının uygulanması 
ilk başta f inansal kr iz in ekonomik sonuçlar ını olumlu 
hale getirmeyi başardı ve ardından yenilenen büyümeye 
katkıda bulundu. Teşv ik paketler i, durgunluktan en çok 
etkilenen, temel olarak inşaat ve imalat sektörlerinde ve 
erkeklerin aşırı temsil edildiği sektörlerde hedeflendi. Bazı 
hükümetler, kamu borcunun ar tmasıyla meşgul olurken, 
kamu aç ıklar ının GSY İH'nın % 3'üne ger i get ir ilmesi 
gerektiğini baz alarak faiz oranlarında yaşanacak artış riski 
ve AB’nin İstikrar ve Büyüme Paktı kuralının kısıtlamaları 
konusunda endişeliydi. 2010'dan başlayarak, kemer sıkma 
polit ikalar ına odaklandılar ve mevcut polit ikalar ın art ık 
kullanılamayacağına inandılar. 2010 yılının ikinci yarısına 
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kadar Avrupa ülkeler inin çoğunluğu, tasarruf tedbirler i 
uygul amaya koydu. Böy lece, k ır ı lgan b ir  ekonomik 
duruma rağmen, çoğu ülke 2010 veya 2011 yıllarında mali 
polit ikalar ı sıkılaşt ırmaya başladı. Kemer sıkma planlar ı 
kamu kesimlerinde ve sosyal kesimde harcama kesintilerini 
ve kamu kesimlerinde işten çıkarmalara neden olmuştur. Bu 
durum kadınların ve erkeklerin işgücü piyasasındaki durumu 
üzerinde eşitsiz ve farklı sonuçları getirmiştir (ekonomik 
kr iz sırasında erkekler ve kadınlar aç ısından işgücüne 
kat ılım, yatay ve dikey ayr ışma gibi). Bazı sektörlerde 
kadın istihdamı hakim olduğu için, kamu harcamalarında 
yapılan kesint iler bu sektörlerde işten ç ıkarmalara yol 
açmışt ır ve çal ışanlar ın çal ışma koşul l ar ı, işyer inde 
daha fazla baskı olması ve ist ihdamdaki düşüşler i telaf i 
etmek iç in çalışma süresinde ar t ışlar nedeniyle mevcut 
durumlar ı da kötüleşmişt ir. Bazı sektörler kadınlar ın iş-
yaşam politikalarında (ebeveyn izni, çocuk bakımı, sosyal 
hizmetler, yaşlı bakımı vb.) merkezi bir rol oynamaktadır. Bu 
açıdan kadınların daha fazla etkilenmesi olasıdır. Yaşanan 
kriz ya da yaşanacak krizlerde, kadınlar işgücü piyasasına 
katılmak için daha fazla mücadele edebilir veya iş-yaşam 
dengeler inde daha büyük kısıtlamalar nedeniyle günlük 
yaşamlarında olumsuz etkilenebilirler.


