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İşsizlik Oranı, Sanayi İstihdamındaki İvme Kaybının Hafiflemesiyle,
%8’e Geriledi
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Sanayi üretimindeki ivme kaybı işsizlik oranındaki bu yatay seyrin oluşmasında en önemli
etken olmuştu. Diğer yandan hizmetler sektöründeki güçlü seyir ve sanayi istihdamındaki
ivme kaybının dinmesi Haziran ayındaki işsizlik oranındaki gerilemenin en belirgin nedenleri
olmuştur.
Hizmetler sektörü, istihdam artışındaki gücünü korumaya devam etti.
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hizmetler sektöründen oluşmaktadır. Ancak,
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sektöründeki artış hızının yavaşlaması ise
önümüzdeki dönemde işsizlik oranının artmasına neden olabilir.
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Türkiye, G-20 ülkeleri arasında işsizlikte 13. sırada.
G-20 ülkelerinin son açıklanan işsizlik verilerini incelediğimizde, en düşük
işsizlik oranı %3.0 ile Güney Kore’ye aitken, bunu %3.8 ile Hindistan,
%4.1 ile Çin ve %4.3 ile Japonya takip etmektedir. İşsizlik oranının en
yüksek olduğu ülkelerin başında %24.9 ile Güney Afrika, %11.3 ile AB ve
%10.5 ile Suudi Arabistan ve %10.2 Fransa izlemektedir. Türkiye %
işsizlik oranı ile 15. Sırada yer almaktadır. Son altı aylık süreçteki
değişim incelendiğinde; işsizlik oranlarının en hızlı azaldığı ülkeler
arasında -5.6 ile Hindistan, -2.1 puan ile Rusya ve -1.2 puan ile Türkiye
dikkati çekmektedir. G-20 ülkeleri içinde son altı ayda işsizlik oranı en
çok artan ülkeler ise sırasıyla 1.5 puan ile İtalya, 1’er puan ile Brezilya
ve Güney Afrika, 0.6 puan ile Avrupa Birliği’dir. AB resesyonunun küresel
büyüme ve işsizlik verileri üzerindeki olumsuz yansımaları devam
etmektedir. Türkiye’nin AB bölgesi ile olan yüksek korelasyonu
önümüzdeki dönemde işsizlik oranlarında yükseliş yaşanmasına neden
olabilecektir. ABD’de tam istihdam hedefine yönelik eleştiriler FED’i
parasal genişlemeye zorlamaktadır. ABD’de seçimler önce para
politikasında rutin olarak gözlenen değişikliklerin bir yenisinin daha
yaşanmasına normal gözle bakılmaktadır. QE3’ün (Quantitative Easing
3) açıklanması, ABD’nin yanı sıra küresel ticareti de rahatlatarak emtia
fiyatlarında tekrar yukarı hareketi destekleyerek enflasyon endişelerini
artırabilecektir.
Parasal genişleme programlarının enflasyon ve işsizlik üzerindeki etkisi merak
konusu…
Küresel yavaşlamanın yayılmaya devam etmesi, Avrupa borç krizinin pençesine aldığı
ülkelerin sayısındaki artış, politika yapıcıları daha etkili önlemler almaya zorlamış gözüküyor.
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ardından ABD Merkez Bankası (FED) da parasal
genişleme programı açıkladı. FED, toplantı sonrasında, aylık 40 milyar dolarlık mortgage
borçlanma kağıdı alacağını ve politika faizini en az 2015'in ortasına kadar sıfır seviyesi
yakınlarında tutacağını açıkladı. Böylece, piyasalarda orta vadede iyimserliğin yeniden tesis
olacağı öngörülebilir. Ancak, parasal genişlemenin enflasyon üzerindeki etkileri şimdilik en
önemli endişe konusudur. Parasal genişlemenin merakla beklenen ikinci endişe konusu;
Mevcut durumda %8.1 olan ABD işsizlik oranında parasal genişlemeyle birlikte gerileme
yaşanıp yaşanmayacağıdır. Parasal genişlemenin işsizlik üzerindeki etkisi, bundan önceki iki
tahvil alım programında istendiği gibi sonuçlanmamış, ABD işsizlik oranı %8’in üzerinde
kalmaya devam etmişti. G.Kore merkez bankası ise beklenenin aksine faiz indirimine
gitmedi.
Haziran ayı işgücü verileri, işsizlik oranında sanayi istihdamındaki ivme kaybının dinmesiyle
birlikte hafif bir gerilemeyi göstermektedir. KKO’nun Temmuz ayında da gerilemeye devam
etmesi, işsizlik oranındaki hafif gerilemenin kalıcı olup olmayacağı konusunda tedirginlik
yaratmaktadır. OKFRAM olarak, önümüzdeki dönemde, hizmetler ve sanayi sektörü
istihdamındaki yönün belirleyici olacağını düşünmekteyiz. ABD ve AB Bölgesinde açıklanan
parasal genişleme kısa vadede sorunların ötelenmesini sağlayacaktır. AB bölgesindeki tahvil
alımlarının ise sorunlu ülkelerin sıkılaştırıcı tedbirler almasına bağlı olacağı göz önüne
alındığında; bölgeyle korelasyonu yüksek olan Türkiye için ihracat pazarlarındaki zorlu
sürecin devam edeceği anlaşılmaktadır.
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