
EKONOMİK FORUM76

HABER

Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi

AVUSTRALYA, AVUSTURYA, KANADA 

ÇİN, FRANSA, ALMANYA, HONG KONG 

HİNDİSTAN, JAPONYA, HOLLANDA, YENİ 

ZELANDA, POLONYA, SİNGAPUR, İSVİÇRE 

BİRLEŞİK KRALLIK VE AMERİKA BİRLEŞİK 

DEVLETLERİ OLMAK ÜZERE 16 ÜLKEDE 

ESNEK ÇALIŞMANIN SOSYOEKONOMİK 

ETKİLERİ İNCELENDİ. ARAŞTIRMA 

SONUCUNA GÖRE ESNEK ÇALIŞMA 10 

TRİLYON DOLAR KATKI SAĞLAYABİLİR.

ESNEK ÇALIŞMA 
AVANTAJ 
YARATIYOR
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En gel�şm�ş 
ekonom�lerde 2030’a 
kadar tüm �st�hdamın 
%8’� �la %13’ü arasında 

esnek çalışma 
gerçekleşecek.

Tr�lyon $

2030’a kadar ABD’n�n 
esnek çalışmadan 

sağlayacağı kazanç.

M�lyarr ssaaaatt

Esnek çalıışşmmaa 20300’’aa 
kadar 166 eekkoonnom��ddee 

3.5 mm��llyyaarr ssaatll��kk 
yolccuulluukk ssüress��nn�� 

ortaaddaann kkaldırraaccaak.
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R
egus tarafından yapılan de-

ğişen çalışma alanı uygula-

malarına ilişkin ilk kapsamlı 

sosyo-ekonomik araştırmaya 

göre, esnek çalışmanın öngörülen hızlı 

yaygınlaşması ile küresel ekonomi 2030’a 

kadar 10 trilyon dolar kazanç sağlayabilir. 

Bağımsız ekonomistler tarafından yürütü-

len analizde, esnek çalışmanın hem günü-

müzdeki durumunu hem de 2030’a kadar 

karşılaşılacak gelişmeleri araştırmak için 

16 temel ülke incelendi. Dünya çapında 

öncü bir çalışma alanı sağlayıcısı olan Re-

gus, şirketlerin dünyadaki tüm şehirlerde 

kullanabilecekleri ofis, ortak çalışma ve 

toplantı alanlarını organize ediyor. 

Ekonomik faydalar

İşte Regus’un Esnek Çalışma araştır-

masının bazı sonuçları…

Araştırmada en gelişmiş ekonomiler-

de 2030’a dek tüm istihdamın yüzde 8’i 

ila yüzde 13’unun esnek çalışma alanla-

rında yürütüleceği tahmin edildi. Esnek 

çalışmanın daha da yaygınlaşmasıyla işlet-

meler tasarruf edecek, işletme masrafları 

azalacak ve üretkenlik artacak. Bu da ana 

faaliyet alanlarından tedarik zincirlerine 

kadar ekonomide dalga etkisi yaratacak.

Belirgin faydaları arasında hem işlet-

me hem de bireylerin üretkenliğinde artış, 

esnek çalışma alanları kullanan şirketler 

için ofis alanı masraflarında azalma ve işe 

gidip gelirken harcanan süreden milyon-

larca saat tasarruf etme imkanı yer alıyor.

Tüm bu etkenler esnek çalışmanın 

ekonomideki gayrisafi katma değerine 

katkı sağlıyor.

Gayrisafi katma değerleri sırasıyla 

yüzde 193 ve yüzde 141 oranında arta-

cağı düşünülen Çin ve Hindistan’ın es-

nek çalışma sayesinde gayrisafi katma 

değerlerinde en büyük artışı görecekleri 

öngörülüyor.

Bu artış yıllık olarak Çin için 1.4 trilyon 

dolar, Hindistan için ise 375.8 milyar do-

lara karşılık geliyor. 

ABD esnek çalışma ile ekonomisinde 

sağlanacak katma değer bakımından yüz-

de 109 ile daha düşük bir orana sahipken, 

4.5 trilyon dolarlık gayrisafi katma değer 

ile en yüksek rakamları görecek.

Kişisel faydalar

Araştırma, esnek çalışmanın yalnızca 
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ekonomilere değil, bireylere de katkısı 

olduğunu tespit etti.

Uzaktan çalışanların, onlarla aynı sek-

törde fakat geleneksel çalışma alanlarında 

çalışmakta olanlara kıyasla işlerini sevdik-

lerini söyleme olasılığının neredeyse iki 

katı kadar olduğu görülüyor.

Bunda bireylerin uzaktan ve esnek 

çalışma ile kazanacakları zamanın çok 

büyük etkisi olduğu söylenebilir. Esnek 

çalışmanın günümüzdekinden daha bü-

yük bir hızla artma olasılığını ortaya koyan 

bir senaryo üzerine kurulu hızlandırılmış 

büyüme modeline göre uzaktan çalış-

ma ile ev ve iş arasındaki yolculukların 

azaltılması 2030’a kadar 3.53 milyar saat 

kazandırabilecek. Bu süre, her sene 2 mil-

yon kişi tarafından işte geçirilen süreye 

denk geliyor. 

Çin, ABD, Hindistan ve Japonya’daki 

insanlar, bu hızlandırılmış büyüme senar-

yosuna göre yolculuktan en fazla zaman 

kazananlar olacak. Çin’in çalışan nüfu-

sundaki her bir birey iki saat kazanırken, 

ABD’deki çalışanlar ise ev ve iş arasındaki 

yolculuk sürelerini kısaltarak neredeyse 

tam bir gün daha fazladan izin hak edecek.

Hangi ülkeye ne 

katkı sağlayacak?

2030’a kadar ABD esnek çalışmadan 

yıllık 4.5 trilyon dolara kadar bir ekonomik 

kazanç sağlayabilir. Bu miktar, ABD’nin 

günümüzdeki GSYİH’sinden yüzde 20 

daha fazla ve Almanya’nın toplam güncel 

GSYİH’sinin üzerinde.

Çin’de esnek çalışan insanların ora-

nı nispeten düşük olacak ancak 2017’ye 

kıyasla 2030 yılında yüzde 193 oranında 

ekonomik kazanç ile şimdiye kadarki en 

büyük kazancını elde edecek. Bu miktar 

toplamda 1.4 trilyon dolarlık devasa bir 

büyümeye denk gelebilir. 

Esnek çalışma 2030’a kadar 16 eko-

nomide 3.5 milyar saatlik yolculuk süresini 

ortadan kaldırabilir.

 ABD’de daha fazla kişi esnek çalış-

tığı takdirde neredeyse 960 milyon saat 

kazanılabilir. Bu da ABD’de çalışan her 

kişi için neredeyse bir tam günlük ek izne 

denk geliyor.

 Çin, esnek çalışma ile geri kazanı-

lacak 1.4 milyar yolculuk saati ile zaman 

bakımından en büyük potansiyel kazanı-

mı sağlıyor.


