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Avrupa'daki %8'lik işsizlik oranı, Avrupa Birliği'nin en önemli sorunların
dan biri olarak göze çarpmakta. Avrupa Para Birliği'nin rayına oturması ve çoğu
Avrupa ülkesinde enflasyon ve bütçe açıklarının kontrol altına alınmasıyla işsi
zliği azaltmaya yönelik politikaların önem kazanmasına rağmen, 14 milyonluk
işsiz ordusu Birliğin geleceği hakkında şüpheler doğurmaktadır.
işsizlik sorununun nedenini ve çözüm yollarını
iki grupta incelenebilir: Literatüre hakim olan neo-liberal
görüşe göre sorun Avrupa Birliği ülkelerinde işgücü piyasalarının yeterince
esnek olmamasından kaynaklanır; iş güvencesi kanunları, işçiyi koruyan aktif
işgücü piyasası politikaları, işsizlik si?ortası gibi uygulamalar, piyasada katılık
yaratarak işsizlik oranını doğal oranın üzerinde tutar, oysa Amerika'da işgücü
piyasas ı esnektir ve koruyucu politikaların yokluğunda piyasa kendi dengesini
bulur. Karşı görüşe göre ise, Avrupa 1973 ve 1979 yıllarında gelen petrol şok
larının ardından Amerika'nın aksine anti-enflasyonist sıkı maliye politikaları
izlemiş ve bu politikalar yüzünden daralan ekonomide işsizlik kalıcı hale
ge lmiştir. Dolayısıyla işsizliği düşürmek için yapılması gereken, sosyal devlet
kazanımlarını bir kenara bırakmak değil, aksine yatırımların ve yeni iş alanlarının oluşmasına yönelik politikalar izlemektir.

Avrupa

Birliği'ndeki

araştıran çalışmalar,

1. İşsizlik ve Esneklik: Liberal Görüş
OECD'nin konuyla ilgili çalışmalarında da sıkça öne sürdüğü neo-liberal
görüş, işgücü piyasalarının yeterince esnek olmamasının ve işgücü maliyet-

lerinin yüksekliğinin Avrupa'daki yüksek işsizliğin başlıca nedenleri olduğunu
savunur. Bu literatüre göre, varolan işsizliği denge düzeyinin üzerine çıkaran bir
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şok , eğer i şg ücü piyasas ı yeterince esnek değilse kalıcı olur ve uzun döneınd
doğa l denge oranını yukarıya doğru iter. Dol ayısıyla, yüksek i şsizliğin nedenı
dö nem el dengesizliklerse, talep yön lü pol itikalar dengeye dönüşü hızlandıra.
bilir. Ancak eğer sorun do ğa l oranın yüksekliğ i ve şokun etkisinin kalıcı lığıysa

sadece arz yönlü 'işgücü piyasas ı reforml arı' ve dengeye dönüşün önünde
enge ll e ri ka l dırmaya yönelik politikalar çare olabilir.
Artis ( ı 998)'e göre, bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin doğurduğu 'yeni
sanayi devrimi'nin , yetenekli i şgücünün göreli ücretlerinde bir artış yaratması ve
böylece ge lir dağılımını d eğiştirmesi gerekirken, Avrupa'daki asgari ücretlerin ve
i şs i z lik s i gortalarının yüksek oluşu bu şokun gelir dağılımına yansımasını
enge ll eyerek görece az yetenekl i işçilerin işsiz kalmalarına neden oldu. Avrupa
iş gücü piyasa l arının bu özelliği aynı zamanda pek çok Avrupa ülkesinde işsizli~
artırıc ı şokların etkilerini n kalıcı olmasına ve doğal oranın yukarı çıkmasına yol
açtı. Bu durumda neoliberal görüşe göre yapılması gereken, işgücü piyasasının
kurumlarına yönelik arz yönlü politikalar uygulayarak yüksek asgari ücretleri,
işgücünü koruma kanunlarını ve işsizli k sigortalarını hedef almak, bir başka dey·
i ş le esnek li ğ in önünd eki engelleri kaldırmaktır. Feldstein (1997, s.40),
'Avrupa'daki yüksek işsizlik nereden kaynaklanıyor?' sorusuna şöyle cevap verir:
'Yirmi yıldır artarak bugünkü yüksek seviyelere yerleşen işsizlik oranlarının
nedeni , çalışma zorunluluğunu azaltan işsizlik sigortaları, işgücü talebini
düşüren yüksek asgari ücretler ile ücret dışı maliyetler, evde üretimin piyasada
çalışmanın yerine geçmesine neden olan aşırı düzenleyici kurallar ve yüksek
vergi lerdir.'
Bu görüşe pek çok kesimden tepkiler geldi. Örneğin, liberal karşıtı !iter·
atürün en çok ses getiren makalesinde Nickell ( 1997), bazı Avrupa ülkelerindeki
işgücü piyasası özelliklerinin gerçekten de yüksek işsizliğin kalıcılığını
sağladığını, ancak işgücü piyasa larındaki her katılığın işsizlik doğurmadığını,
aksine bazılarının toplumsal faydalarının olduğunu öne sürdü.

2. İşgücü Piyasası Politikaları
İşsizlik sorununun sadece piyasanın yeterince esnek olmamasından, asgari
ücretlerden, işsizlik sigortalarından ve sendikalardan kaynaklanmadığını anla·
mak için Avrupa'da uygulanan işgücü piyasası politikalarını incelemek gerekir.
Avrupa'nın 80'lerde karşılaştığı işgücü sorunlarının sorumlusu olarak 60'lar
ve 70'lerin başlarındaki politika lar gösterildi. Temel iddia, politikaların işgücü
piyasasını katı bir yapıya soktuğu ve 70'lerin ortasında yaşanan petrol krizi
karşı s ında piyasa mekanizmalarının uygun tepkiyi vererek dengeye ulaşmalarını
engellediği yönündeydi . Bu iddianın doğru olup olmadığını görebilmek için
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i gücü piyasası politikalarını dört ana başlıkta toplayabiliriz;
i. i şs izlik s igortası: Bu politika aracıyla devlet iş siz kalan kişiye iş aramayı
ürdürmes i ko şuluyla bir gelir aktarımı yapar ve bu yolla işs izliğin maliyetini
aza ltır. İşsi zlik s i gortası piyasada şu iki tür etkiyi yaratır; ücret düzeylerini yükeltir ve işs i zlik süresini artırır. Pissarides ( l 999)'e göre, işsizlik sigortalarının
varlığı OECD ülkelerinde 1973 - 1993 arasındaki ·iş s izlik oranı artışının ancak
%20'sini aç ıklayabilir (s.397). Ku şkusuz, i ş gücü piyasaları negatif bir şoka
maruz kaldığında , daha 'cömert' işsizlik sigortalarına sahip olan ülkelerde işsiz
lik oranı diğer ülkelerdekine kıyasla daha çok artacaktır, ancak bu ülkelerde gelir
dağılımı üzerindeki ters etki düşüktür ve ekonomide bir şok olmadıkça sigortaların işsizl ik yarattığına ilişkin bir bulgu yoktur.
ii. Aktif İşgücü Piyasası Politikaları : Aktif politikalar i ş arama sürecini
ve kolaylaştıran politikalardır. Devlet, iş bulma kurumlarıyla iş arama
maliyetinin bir kısmını üstlenir, ya da i şsizlere belli konularda eğitim hizmeti
ağlar. Bu tip politikalar, maliyetlerinin yüksekliği yüzünden çokça tartışılmış ve
liberal kesim tarafından işsizliğin başlıca sorumlularından biri · olarak gösterilmiştir. Ne var ki, işsiz başına düşen aktif politika harcamaları, kişi başına milli
gelirinin neredeyse %60'ına eşit olan İsveç'i n (Nickell, 1997, s.61) işsizlik
oran ının Avrupa ortalamasından düşük olmas ı, bu iddiayı geçersiz kılar. Aktif
politikalar işsizliği n kalıcılığını azaltır ve işs izlik sigortası , asgari ücret gibi
'pasif politikaların yaratabileceği olumsuz etkileri düzeltir, ancak bu politikalar
negatif makro şoklara karşı tek başına yeterli değildir.
k ısaltan

iii. İşçi Koruma Kanunları: İşçinin belli bir süre çalıştıktan sonra işten atıl
tazminat ödeme zorunluluğu getiren kuralların
işgücü piyasasına etkisi de ciddi bir tartışma konusudur. OECD sıralamasına
göre en gevşek işgücü kanunlarına sahip olan ABD'de görülen düşük işsizlik
oranı ve en sıkı düzenlemelere sahip İtalya ve İspanya'daki işsizlik oranlarının
%10'un üzerinde seyretmesi, işsizlikle baş edebilmek için piyasanın kendi
kendine dengeye gelmesini engelleyen düzenlemelerin kaldırılması görüşünü
desteklese de, pek çok çalışmada (N ickell, 1997; Pissarides, 1999 gibi) bu tür
kanunların varlığı ile işsizlik arasında kayda değer bir ilişki bulunmadığı da öne
sürülmüştür. Fakat, sıkı düzenlemeler altında işverenin yeni işçi almaya daha az
yanaşması , yaratılan işleri azaltan ve uzun dönem işsizliğini artıran bir etken
olsa da, i şten atılmanın zorlaşması ve mal iyetinin işverene fazla olması işsizliği
azaltır ve sonuçta işsizlik oranı üzerinde kayda değer bir toplam etki oluşmaz.
ması nı zorlaştıran, işverene

iv. Vergiler: Vergilendirme nedeniyle işgücünün maliyeti ve çalışanın eline
geçen net ücret arasında fark oluşur. Ücret üzerinde hem işçiye hem işverene
yansıyan vergilerin artması işgücü talebini düşürür. Liberal görüşe göre, ücret
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e nekl i ğ i va r a verg inin etki si ücretlere ya n s ı y ıp i şs izlikte artışa neden ol
y a reel ücretlerde be lli düzeyde bir direnç varsa, vergi doğru d an i ş izlik yara•.
a ca k tı r. Gerçekten de ücretl eri yüksek oranda vergilendiren ülkelerde işgu
maliyetl eri ve i ş izlik yüksektir, ancak Nickell'e göre (s.69) bir nokta gözd
k aç ma m a lıdır ; ça lı şa nın net ücretini ya lnızca ücreti üzerindeki vergiler değı
ay n ı zamanda geliri ve harcam a ları üzerindeki vergi ler de etkiler, bu yüzd
işg i.i c ü piya as ınd a ki vergilerin iş s i zlik üzerindeki etkisi zayıftır, esa etkıyı
yara tan ça lı şa nın karş ıla ş tı ğ ı topl am vergi yükümlülüğüdür.
3. Ortak Politikalar
i ş g i.ic ü mal iyetl erinin yük sekli ğ ini ve esnek li ğ i azaltıcı düzenleme ve polı·
ti l alan Avrupa'daki i ş si z l iğin baş lıca nedeni olarak görmek, çok daha kannaşık
bir y a p ı ya sahip olan i şg ücü piyasal a rını ve işsizlik sorununu basite indirgemek·
tir. Günümü zde Avrupa ülke leri arası bütünleşmenin artması kaçınılmaz olarak
işgücü p iyasa l a rını da etkilemektedir ve Avrupa Birliği'nin oluşma sürecinde
uygu lanan rn akroekonomik politikal arın işsizlik üzerinde etkileri daha belirginleş mektedi r.

Herşeyden

önce,

bütünleşme

süreci içinde ulusal makro politika araçlan
para politikas ı Avrupa Merkez Ban kası 'nın eline
bıra k ı lmı ş , tek para birimi uygu l a masıyla kur politikaları uygulanamaz hale
ge lm i ş ve bütçe açıklarına sın ırl am a getirilmesiyle mali politikalar etkisizleştir
i lm iş tir. Ulusal iktisadi politika ların Avrupa Birliği'ne devredilmesinin siyasi
çevrelerde çokça tartışılması ve özellikle birliğin küçük üyelerinde ciddi çalkantıl ara neden o l ması , yüksek işsizlik oran larının Para Birliği'nin yapısı ve geleceğ inin so rg ul anmasına yol açacağ ı şüp hel erini gündeme getirmiştir. İ şsizliğe
ka rş ı maliyetleri azaltma ve esnekliğ i artırma yönündeki politika önerileri literatürde etkili olsa da siyasetçiler tarafından pek rağbet gönnemiştir. Esnek
pi yasa lara ve düş ük iş s izliğe sahip İngiltere örnek gösterildiğinde Jacques
C h irac 'ın yanı t ı , ' Eğ er İngiltere'de i şsizlik Fransa'dakinden düşükse bunun nedeni
iktisadi liberalizm değil, İngilizlerin rakamlarla oynamasıdır,' olmuştu (Nickell
ve Van Ours, 2000, s.138). (Burada 'rakamlarla oynamak'tan kastedilen,
ingiltere'de sistematik olarak kişilerin işsiz kategorisinden çıkartılıp erken
emeklilik, yetersizlik, vb _ yollarla işgücü piyasasının dı ş ında gösterilmesidir.)
a n la ml a rını

y i t irmi ş tir;

Büyüme tahminlerinin gittikçe daha kötümser olması ve işsizli ğin artması,
Avrupa Merkez Bankas ı (AMB) üzerinde faizleri düşürme baskısının artmasına
neden o l mu ş , bunun yanında AMB'den işsizliği düşürmeye yönelik politikalar
sürdürmesi de bekl enmeye ba ş landmıştır. Bu noktada, AMB böyle bir politika
amaç layabilir mi soru sunu sormak gerekir. Abraham (1999)'a göre, 'AMB'nin
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parasal politika l a rını işgücünü artırmak amacına yönlendirmesi ancak enflasyon
ri ki ol madığında ve politikacılar işine karışmadığı zaman mümkün olabilir, ve
bu iki koşulu n gerçekleşme olasılığı göz önüne alındığında AMB'nin aktif olarak
işgücü politika ları yapamayacağı görülür' (s .357).
AB bünyesinde işsizliğe karşı ortak politikalara 1997 sonuna kadar rastlanmaz, ancak bu dönemden sonra büyüme ve istihdamda artış hedefleyen ve ulusal
işgücü po litikalarının ortak ve eşgüdümlü hareketini amaçlayan politikalar önem
kazanmıştır, ki Tablo l 'de görüldüğü gibi çoğu Avrupa ülkesinde işsizlik oranlarında düşüş bu tarihten sonra başlamıştır. Amsterdam anlaşmasıyla AB'nin
temel hedeflerinden birinin yüksek istihdam oranlarına ulaşmak olduğu belirtilm iş, Luxembourg görüşmelerinde Avrupa Bakanlar Kumlu'nun bu amaca
yönelik hedefleri belirlemesi ve üye ülkelerin Avrupa Komisyonu gözetiminde
bu hedeflere yönelik politikalar uygulamaları karara b ağlanmıştır. Görülen şu ki,
parasal birliğin kurulmasıyla artan işsizliğe karşı ortak mücadele, Maastricht'te
ortaya konulan çalışanların sosyal haklarının korunmas ı ve geliştirilmesi ilkesiyle uyum içinde sürdürülmekte. Çeşitli düzenlemelerle AB ülkelerinin yerine
getirmesi gereken, çalışanların sağlığı, çalı şma saatleri, işyerlerinde cinsel
ayrı mcılığa son verilmesi gibi asgari kurallar belirlenmekte ve üye ülkelerin bunlara uymaları sağ lanm aktadır.

4. Ulusal Politikalar
İşsizlikle mücadelenin ortak bir hareket haline gelmesi, ulusal politikaların
önemini azaltmadı. Çoğu Avrupa ülkesin de neoliberal açıklamaların ve politika
önerilerinin geçerliliklerini yitirmesi, işs iz liğe karşı ulusal düzeyde yeni açılım
ların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin Fransa, İspanya, Almanya ve
Belçika'da sosyal kazanımlar korun arak çalışma saatlerinin düşürülmes i
sendikalar tarafından gündeme getirilmi ştir (Went, 2000). Bu görüşe göre daha
kısa çalışma saatleri, yeni işgücü alanları yaratarak işsi zliği azaltacak, daha çok
part-time i ş lerde çalışan kadınların (Türkiye hariç tüm OECD ülkelerinde parttime işlerde çalışanların çoğunluğunu kadınl ar oluşturuyor) işgücüne katılım l arı
artacak ve cinsel ayrımcılık azalacak, Avrupa'da yaşam kalitesi yükselecek, i şçi
sendikaları daha güçlü hale gelecek ve sosyal farklılıklar azalacaktır (Went,
2000, s. 5-6).

Ulusal işgücü politikalarının etkilerini incelerken, Avrupa ülkelerinin farklı işgücü piyasası yapılarını göz önüne almak gerekir. Nickell ve Van Ours (2000)

ve Abraham ( 1999), AB iş gücü piyasalarını rekabetçi ve pay laşımcı olarak ikiye
ay ırırlar. Hollanda, İskandinav ülkeleri , Almanya, Avusturya, ve son zamanlarda
lrlanda gibi pay l aş ımcı yaklaşıma sahip ülkelerin ortak özelliği, hükümet,
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e ndika lar ve ça lı şa nların uzun dönemli bir anlaşma içinde birlikte hare ti
e tmeleridir, İn g iltere 'nin başı çektiği rekabetçi işgücü piyasalarında ise daha
e nek i şg ü c ü pi y a s al arı , güçsüz sendikalar ve bireysel sözleşmeler vardır.
d .. nem !erde i şg ü c ü artı ş larında mucize yaratan iki ülke, paylaşımcı Hollanda \C
rekabetçi İn g ilte re'dir. Dolayı s ıyla, bir yaklaşımın ötekinden üstün olduğunu
idd ia etm ek ko lay değ ildir. Burada önemli olan, ülkelerin kendi yapıl arı içinde
d ğru a raçl a rı kull anarak ve tüm işgücü piyasası kurumlarının düzenlenmesini
hedef a lara k i şsi z likle mücadele etmeleridir. Bir politikanın etkisi di ğer işgücü
po litika l a rının b aşarılı olup olmadığına bağlıdır. Aktifişgücü politikaların ın yok·
lu ğ u n d a y üksek i şs i z lik s igortaları; işçi, işveren ve sendika arası ilişkilerin zayıf
o ldu ğ u duruml ard a da sendikalaşma işsizliğe neden olabilir. Ulusal politikalar
perspektifinden bakıldığında yapılması gereken, Hollanda'nın başarıyl a uygul ad ığ ı g ibi , i şg ü cü piyasası kurumlarına düzen verirken ve yarım gün çalışmayı
yayg ınl aş tırmak yoluy la çalışma esnekliğini artırarak kadınların işgücüne katıl
m a l arı nı sağ la rken , aktif politikalara (özellikle çalışanlara verilen eğitimlere) ve
sendi ka l arın ekonomide ki diğer aktörlerle ilişkilerini geliştirerek sendi kalaşmayı
yaygın l aş tı rm aya önem vermektir.
5. Sonuç
Avrupa Birli ğ i'nde yüksek işsizlik oranları 1970'1erden bu yana sorun
o lmay ı sürdürmektedir. 70'lerin sonunda, o yıllara kadar işsizliğin sorumlusu
olarak gös terilen petrol krizlerinin etkisi geçtiğinde, iktisatçılar ve politikacılar
i şgü c ü pi yasas ı kurumlarına yüklenmeye başlamışlardı. Avrupa'da işsizlik oranl arın ın ABD'dekinden yüksek olması, Avrupa işgücü piyasalarının yeterince
esnek o lm a masın a bağlandı ve işgücü maliyetlerini düşürmek ve piyasayı esnek
bir hal e getirmek, işsizlik sorununun tek çözüm yolu olarak gösterildi. Bu görüş
İn giltere' den destek görmüş olsa da, 'sosyal devlet' hedefleyen AB politikalarına
yan s ımadı ve pek çok akademik çalışmada çalışanların sosyal haklarını koruyan
düzenl eme ve uyg ulamaların işsizlik üzerinde kayda değer etkilerinin olmadığı
kanıtl a nmı ş tır.

l 997'den beri ise Avrupa Birliği'nde işsizlik oranları %10,S'ten %8'e inerek
dikkate değer bir düşüş göstermiştir (bkz. Tablo 1). Hollanda işsizlik oranını
% 5,5'ten %2,5'e düşürerek adeta bir mucize yaratmış, işsizliğin k,ronik sorun
ha line ge ldi ği İ sp anya'da bile bu oran %20,8'den %13,3'e inmiştir. Avrupa'da
i şs i z likle mücadelede en başarılı örnek olarak gösterilen Hollanda, bu başarıyı
sosyal devletten ödün vermeden kazanmıştır. Politikalar sendikaların desteğiyle
yürütülmüş, aktif işgücü politikalarına büyük önem verilmiş , yeni part-time
çalışma alanları yaratılarak işgücüne katılım artırılmıştır. Bunların yanında, işsi·
z lik s igortası sistemi yeniden düzenlenmiş, bu tür ödemelerin süresi kısaltılarak
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uzun dönem i şs izli ğ i artırmasının önüne
ten iş arayanlara verilmesi sağlanmı ştır.

geçilmi ş

ve

i ş sizlik si gortasının

gerçek-

Avrupa Birliği'nin işgücü piyasalarını doğrudan etkileyen po litikal arı dışın 
da işsizliğin gittikçe düşmesi üzerinde etkili olan bir hareketi de, fai z oranlarının
düşürülmesi olmuştur. 80'li yıllarda ve 90'ların ba şınd a ABD'dekinden yüksekte
seyreden Avrupa faizleri , borçlanma maliyetlerini artırarak yeni i ş lerin yaratıl
ması nı engellemekte ve işsizlik yaratmaktaydı. 3 aylık faizler 1995'te %7
ci varındayken , 1999'da %3'ün altına inmiştir. Her ne kadar 2000 içinde Euro'daki
çalkantılar faizleri %5'e yaklaştırdıysa da, Avrupa Merkez Bankası 2001 yılı
başından faiz düşürme politikası uygulayarak faizleri %3,30 civarına çekmiştir
(ECB, 2002, s.A30). Son yıllarda faizlerin azalması gerek yeni iş sahaları yaratıl
masına, gerekse Avrupa'nın en önemli eksikliklerinden biri olarak gösterilen
teknolojik geriliğe karşı araştırma-geliştirme yatırımlarının çoğalmasına yol
açarak istihdamın da artmasını sağlamıştır.
Sonuç olarak ve tüm bu gelişmelerin ışığı altında diyebiliriz ki , işsi zlik
probleminden tümüyle sosyal devlet kurumlarını sorumlu tutmak, hatalı bir
çözüm arayışıdır. Nitekim Avrupa'da sosyal devlet harcamalarında ve işgücü
mal iyetlerinde belirgin bir kısıtlamaya gidilmeden de işsizlik oranlarının azalıy
or olması , bu görüşü kanıtlar niteliktedir.

Kaynaklar
Abraham, F. ( 1999). 'A policy perspective on European unemployment',
Scottish Joumal of Political Economy, 46, s.350 - 366
Artis, M. J. ( 1998). 'The unemployment problem', Oxford Review of
Economic Policy, 14, s. 98 - l 09
European Central Bank (2002). Monthly Bulletin: January, ECB, Frankfurt.
Feldstein, M. (1997). 'The political economy of the European Economic
and Monetary Union: political sources of an economic liability', Joumal of
Economic Perspectives, 1l, s. 23 - 42
Nickell , S. (1997). 'Unemployment and labor market rigidities: Europe versus North America', Joumal of Economic Perspectives, 11 , s. 55 - 74
Nickell , S. ve J. Van Ours (2000). 'The Netherlands and the UK: a European
unemployment miracle?', Economic Policy, 31, s. 137 - 180
Pissarides, C. A. ( 1999). 'Policy influences on un employment: the
European experience' Scottish Joumal of Poli tical Eco nomy, 46, s. 386 - 4 18
Went, R. (2000). 'Making Europe work-the struggle to cut the workweek',
Capital and Class, 71, s. 1 - 1O
187

Malınıııt TEKÇE

Tab lo 1: ABD ve A B ülkelerind e işs izlik oranları( %)
1990 1991 1992 19931 1994 !995

AB

ı o,61

1996 1997 1998 1999 2000

10,9

l 0,5

10,6 10,4

5,6

5,4

zoo~

1i

9,7

9,0

8,1

4,9

4,5

4,2

4,0 4,

7,8

8,0

9,1

ABD

5,6

6,8

7,5

6,91 6,1

[Alman ya

6,2

5,4

6,4

7,6!

8, 1

7,9

8,5

9,4

8,9

8,2

7,5 H

5,41 5,3

5,3

5,6

5,7

5,7

5,3

4,7

9,9

9,7

9,4

9,5

8,8

7.0 6.~

6.8

5,6

5.2

ıop lam

1

1

i

ıA~·ııstıır va

4, 1

4,5

4,7

Belçika

6.7

6,6

7,2

8,81 10,0

Danimarka

7.7

8,4

9,2

10,21 8.3

5,2

4,7 4,

16,4! 16.7 15,5

14,6 12,7 11,4 10,2

ıd

9,8 99.5 8,9

1

7,3

ı

1

Fiıı lan di va

3, 1

6,7

11,8

Fransa

8.9

9,4

10,4

H ollanda

6.0

5,4

f11 giltcre

5,9

8,2

fspan va

15,7

15,8

1,7

3,0

4,S:

12,I

11 ,4

12,l

5,4

6,61 7.6

7,1

6,6

5,5

4,2

3,2

2,6 2.'

10,2

lo.31 9,4

8,5

7,9

6,5

5,9

6,0

5,5 5.1

12,2 11,6 10,9

1

17,9 22,21 23,7 22,7

22,2 20,8 18,8 l 5,9 14,1 13,J

1

fsvcç

5,3

8,21 8,0

7,7

8,0

8,0

6,5

5,6

4,7 4,1

1

lıa lva

9, 1

8,6

8,8

Nunıeç

5,2

5,5

5,9

Portekiz

4,9

4,3

4,1

Yunanis tan

6 ol
'
5,5:1

11 ,7

11,7 11 ,8

11 ,9 11,5 10,7 10,(

5,4

4,9

4,8

4,0

3,2

3,2

3,4 3,'

6,9

7,2

7,3

6,8

5,0

4,4

4,0

4 ,ı

9,6 10,0

9,8

9,8 11 ,1

12,0 11 ,4

ıı,,

1

7,0

7,7

8,7

Kaynak: www.oecd.org

188

10,2! 11,2

9,7i

