Geçiş Raporu 2018-2019
Geçiş Sürecinde Çalışmak
Geçişte sürecinde çalışmak başlığı altında, Geçiş Raporu 201819, EBRD bölgelerindeki ve ötesindeki çalışma hayatının
dönüşümüne odaklanmaktadır. Bu dönüşüm aynı anda birkaç
boyutta ilerlemektedir: hızlı demografik değişim, ülkeler
arasında göçün artması ve insanların daha yoğun nüfuslu
bölgelere doğru akışı. Rapor, demografik değişim, teknoloji ve
göç arasındaki etkileşimin gelecekte ekonomik büyümeyi ve iş
alanlarını nasıl şekillendirebileceğini araştırmaktadır.
EBRD bölgelerinde demografik değişim hızlı bir şekilde
gerçekleşmektedir. Gelişmekte olan Avrupa ülkelerinde
yaşlanan nüfus ve işgücünün daralması, bireylerin daha uzun
süre çalışmasına yardımcı olma konusundaki zorlukları vurgulamaktadır. Güney ve Doğu Akdeniz, Orta
Asya ve Türkiye'de en önemli zorluk, işgücü piyasasına yeni girenler için kaliteli iş alanlarının
yaratılmasıdır.
Teknolojik değişim, becerilere ve işlerin doğasına olan talebi dönüştürmektedir. Bölgedeki birçok
ekonomi sanayisizleşme ve iş kutuplaşmasını yaşamaktadır- orta vasıflı işlerin payında düşüş meydana
gelmiştir. Teknolojik değişim yetenekli işgücüne daha fazla talep yaratırken, bölgedeki birçok ülke
teknoloji ile ilgili becerilerin kalitesinde önemli eksikliklerle karşı karşıyadır.
Ülkeler arasındaki göçler artmaya devam etmektedir- EBRD bölgelerindeki ülkeleri terk eden, bu
ülkelere ulaşan ya da geçiş yapan çok sayıda göçmen bulunmaktadır. Göç etme niyetinde olanların
genelde becerileri daha yüksek olma eğilimindedir. Kısa vadede, bu tür göçler bölgedeki firmaların
verimliliğini olumsuz yönde etkilemekle birlikte, uzun vadede sınırlar arası bilgi akışını arttırarak
inovasyonu artırmaya yardımcı olmaktadır.
Ülkeler içinde insanlar giderek daha yoğun nüfuslu bölgelere doğru gitmektedir. Bu bölgelerin artan
nüfus yoğunluğunu iyi yönetmeleri durumunda önümüzdeki kırk yıl boyunca en yüksek refah
kazanımlarını elde edeceği öngörülmektedir. Nüfus azalmasına maruz kalan yerlerde, politika
müdahalelerinin üretkenliği iyileştirmek ve geride kalanlar için bu bölgeler içinde yeniden yerleştirme
fırsatlarını hedeflemesi gerekiyor.
Rapordaki analiz, yetişkin becerileri konusunda kapsamlı bireysel ve ülke düzeyinde verilere, sektörler
ve ülkeler arasında endüstriyel robotların kullanımına, Avrupa'daki sığınmacılar için 2015-16 verilerine
ve bireylerin gelecek 12 ay içinde göç etme niyetlerine dair araştırmalar üzerine inşa edilmiştir. Önceki
yıllarda olduğu gibi, bu raporda da ayrıca yapısal reformlar alanında ilerlemeler hakkında genel bir
bakış sunulmaktadır.

