
 

 

 
Udenrigsministeriet 

 

Folketingets Europaudvalg 
 

 

Bilag Sag/ID Nr. Enhed Dato 

 2017-4683 EUN  9. april 2017 
 
 
 
 
FEU – svar på spørgsmål 21 fra Kenneth Kristensen Berth 

stillet den 14. marts 2017 til udenrigsministeren  
 
Spørgsmål 
Ministeren bedes redegøre for, hvor stor arbejdsløshedsprocenten er i 
Tyrkiet og hvor stor en del af den tyrkiske befolkning, der står helt uden 
for arbejdsmarkedet (opdelt efter køn). Ministeren bedes endvidere 
tilvejebringe en statistik over befolkningstilvæksten i Tyrkiet de seneste ti 
år. 
 
Svar 
Arbejdsløshedsprocenten i Tyrkiet beregnes som procent af den samlede 
arbejdsstyrke. Arbejdsstyrken udgøres af alle personer, der enten er i 
arbejde eller arbejdsløse, det vil sige personer fra 15 år og opefter, 
eksklusiv personer som er indskrevet på en uddannelse, bor på 
plejehjem, er i fængsel, aftjener værnepligt, hjemmegående, 
sæsonarbejdere der ikke på nuværende tidspunkt er i arbejde samt 
handicappede. Arbejdsstyrken udgjorde i 2016 52 % af den samlede 
befolkning fra 15 år og opefter. 
  
Arbejdsløse er defineret som arbejdsduelige personer, som står uden 
arbejde, men har søgt minimum ét job indenfor de sidste fire uger, samt 
personer som har fået job som disse påbegynder indenfor de næste tre 
måneder. 
 
Arbejdsløshedsprocenter – 2016:  
- Mænd: 9,6 % 
- Kvinder: 13,7 % 
- Samlet: 10,9 % 
- Stigning i arbejdsløsheden fra 2015 til 2016: 0,6 procentpoint 
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Kilde: Det tyrkiske statistikinstitut (TurkStat): Arbejdsløshedsprocenter 
(http://www.turkstat.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=24635) 
 
Andelen af personer uden for arbejdsmarkedet beregnes ud fra den 
samlede voksne befolkning fratrukket arbejdsstyrken. Dvs. dette tal 
indeholder studerende etc.  
  
Personer helt udenfor arbejdsmarkedet – 2016: 
- Mænd: 28 % 
- Kvinder: 67,5 % 
- Samlet: 48 % 

  
Alle tal for arbejdsløshed bygger på en undersøgelse fra det tyrkiske 
statistikinstitut med deltagelse af 380.709 respondenter, som herefter er 
vægtet i forhold til sammensætningen af den samlede befolkning. 
 
Kilde: Det tyrkiske statistikinstitut (TurkStat): Personer helt udenfor 
arbejdsmarkedet 
(http://www.turkstat.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=24635) 
og respondentantal 
(http://www.turkstat.gov.tr/HbGetir.do?id=24635&tb_id=6) 
 

Befolkningstilvækst: 
 Gennemsnitlig årlig befolkningstilvækst i perioden 2005-2015: 1,46 % 
(beregnet ud fra nedenstående tal) 
  
Årstal 2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2015 
Procentvis 
befolkning
stilvækst 

1,32 1,24 1,17 1,19 1,30 1,46 1,66 1,80 1,82 1,69 1,46 

  
Tallene inkluderer alle indbyggere, både med og uden statsborgerskab. 
 
Kilde: Verdensbanken: Procentvis befolkningstilvækst 2005-2015 
(http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?end=2014&loca
tions=TR&start=2004) 
  

http://www.turkstat.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=24635
http://www.turkstat.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=24635
http://www.turkstat.gov.tr/HbGetir.do?id=24635&tb_id=6
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?end=2014&locations=TR&start=2004
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?end=2014&locations=TR&start=2004

