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Ekonomide Yeniden Dengelenmenin 
Zorluğu ve İktisat Politikasında 
Arayışlar

Türkiye’de gelirinden fazla 
harcama, “ye-iç-harca-mut-
lu ol” dönemi çoktan geride 

kaldı. Ekonomik mucize (!) balo-
nu söndü. Ekonomi üç buçuk yıldır 
“durgunluk içinde enflasyon” içinde 
sürünmekte. Üstelik hangi göster-
geye bakılırsa bakılsın fark etmi-
yor, durgunluğun yerini canlanmaya 
bırakacağı yönünde en küçük bir 
işaret yok. Bütün bunların üzerine 
FED’in beklenen (ne hikmetse bir 
türlü gelmeyen!) faiz artırımı kararı 
Damokles’in kılıcı gibi ekonominin 
ve spekülatif sermaye bağımlısı bize 
benzer ekonomilerin tepesinde sal-
lanmaya devam ediyor. 

Küresel finans koşullarındaki bo-
zulma ve cari açığın olağanüstü 
boyutlara ulaşması üzerine Merkez 
Bankası’nın 2010 yılının sonundan 
itibaren fiyat istikrarının yanısıra 

“finansal istikrarı” da hedeflemeye 
başlamıştı. Amaçlanan, bir yandan 
kısa vadeli spekülatif sermaye giriş-
lerinin dolaylı yollarla caydırılması 
ve böylece kontrollü olarak yükselen 
kurların sağlayacağı rekabet gücü 
artışıyla net ihracat artışı sağlarken, 
bir yandan da hanehalkının krediye 
erişimini ve borçlanmasını sınırla-
yan ek önlemlerle tüketim talebinin 
kısılmasıydı.

2010-2014 döneminde yıllar itiba-
riyle toplam talebin bileşenlerinde 
bir önceki yıla göre ortaya çıkan 
değişmeler, 2012 yılı bir yana bıra-
kılırsa, özellikle 2014 yılında yurti-
çi tüketim talebinden yurtdışı talebe 
doğru sınırlı da olsa bir kayma oldu-
ğunu gösteriyor (Şekil 1). 

2014 yılında 2013 yılına göre talep 
bileşenlerinin göreli paylarındaki 
değişimler kısaca şöyle: Hanehalk-
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larının tüketim harcamalarının payı 2 puan, sabit 
sermaye yatırımlarının payı 0,2 puan gerilerken; 
devletin nihai tüketim harcamasının payı 0,2 puan, 
ihracatın göreli payı 2,1 puan artmış ve ithalatın 
payı aynı kaldığı için net ihracatın göreli payı 2,1 
puan artmıştır. Öte yandan, GSYH’nın büyüme hızı 
da % 2,9’a gerilemiştir.

Bozulan küresel finans koşulları altında, bu politi-
ka değişikliğinin olası bir sert inişin (kriz) önüne 
geçtiği, fiyat istikrarından bir miktar taviz vermiş 
olsa da finansal istikrar yönünde belli bir ilerleme 
sağladığı düşünülebilir. Ne var ki, “düşük büyüme 
hızı-yüksek enflasyon-yüksek işsizlik” ile nitelen-
direbileceğimiz ve istikrarlı olduğu da şüpheli olan 
bu durum bir “eksik-istihdam dengesi” tablosu çiz-
mektedir. Böyle bir “durgunluk içinde enflasyon” 
dengesinin arzu edilir, kabul edilebilir ve daha fazla 
sürdürülebilir olmadığı açıktır. O nedenle, seçimler 
sonrasında, iktidar partisi değişsin veya değişmesin, 
ekonomi politikalarında değişikliklerin gündeme 
geleceğini ileri sürmek kehanet olmasa gerek. 

Teknoloji, Ar-Ge, yenilikçilik, eğitim, kurumsal 
düzenlemeler, hukuk düzeni, demokratikleşme, vb. 
hayati alanlarda gerçekleştirilmesi gereken reform-

lar konusunda pek az yol alınabildiği ve son yıllarda 
geriye gidildiği bir sır değil; büyüme açısından, bu 
alanlarda kaydedilecek ilerlemelerin önemli olduğu 
da aşikar. Bununla birlikte, seçim sonrasında hemen 
uygulamaya geçilse bile, sonuçların ortaya çıkması-
nın zaman alacağı da muhakkaktır. 

Geldiğimiz bu noktada kısa vadede ne olabilir, daha 
özelde de finansal istikrar hedeflemesinin derinleş-
tirilerek devam ettirilmesi (sermaye akımlarının sı-
nırlandırılması ve kur artışları) kısa vadede durgun-
luktan çıkılmasını sağlayabilir mi sorusunun yanıtı 
önemli.

Hemen belirtelim ki, kur artışlarına parelel olarak 
reel ücretlerin de düşürülmesi, talebin içeriden dı-
şarıya yönlendirilmesi politikasının tamamlayıcısı 
olarak görülmelidir. Ücretlerin reel olarak gerileme-
si, kuşkusuz, yalnızca iç tüketim talebinin kısılması 
açısından değil, TL’nin reel olarak değer kaybetmesi 
(rekabet gücü artışı) açısından da son derece önem-
lidir. Kur artışları ve kemer sıkma politikasının –son 
60 yılda ekonominin her sıkışmasında başvurulan 
ortodoks programların iki demirbaş politika aracı–  
mevcut konjonktürde başarılı olması olanaklı mıdır 
sorusuna cevap aramaya başlayabiliriz. 
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 n Şekil 1 – Toplam Talebin Bileşenlerindeki Değişme: 2011-2014 (cari fiyatlarla, % GSYH)

Kaynak: TÜİK verilerinden kendi hesaplamamız.



Önce son 30 yılda ücretler ve imalat sanayiinde 
ortalama işgücü verimliliğinin gelişimine bakalım. 
Ücretlerin gelişimini TİSK’in (Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu) “Reel net giydirilmiş 
ücret endeksi”nden, imalat sanayiinde ortalama iş-
gücü verimliliğini ise TÜİK verilerinden oluşturdu-
ğumuz “İşçi başına reel hâsıla” endeksinden (açık-
lama için bakınız, KUTU 1) takip edelim (Şekil 1).

Tespitlerimiz şöyle: İmalat sanayiinde ortalama iş-
gücü verimliliğinin bir göstergesi olarak kullandı-
ğımız işçi başına reel hasıla endeksinde yıldan yıla 
iniş çıkışlar olmakla birlikte çok belirgin bir artış 
eğilimi gözlenmektedir. Tahmin edilen trend denk-
leminden görülebileceği gibi, yıllık ortalama artış 
yüzde 2,85 puandır. Buna karşılık, reel giydirilmiş 
net ücret endeksinde uzun ve şiddetli dalgalanma-
lar gözlenmektedir. Reel ücret endeksi 1985-2002 
döneminde ortalama işgücü verimlilik endeksinin 
etrafında dalgalanırken, 2000 sonrasında hızla ge-
rileyerek altına inmiş ve sonrasında yatay bir seyir 
izlemiştir. 2003 sonrasında ortalama hasıla endeksi 
ile reel ücret endeksi arasındaki makas ilki lehine 
açılmıştır.
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 n Şekil 2 –  Net Giydirilmiş Reel Ücret ve İmalat Sanayiinde İşçi Başına Reel Hasıla Endekslerinin 
Gelişimi: 1985-2013 (1985=100) 

Kaynak:  Reel işgücü maliyeti ve giydirilmiş net reel işgücü endeksleri TİSK (2015); imalat sanayi çalışan başına reel 
hâsıla endeksi TÜİK verilerinden kendi hesaplamamız.

Net reel ücretlerdeki en büyük kayıplar kriz ve ta-
kip eden (TL’nin değer kaybettiği) yıllarda yaşan-
mıştır. Reel ücretlerdeki erime 1994 krizi boyunca 
(1993’ten 1995’e) % 25; 1998-2001 krizlerinde 
(1999’dan 2002’ye) ise % 21’İ bulmuştur. 1998 yı-
lında 169 ile zirveye çıkmış olan reel giydirilmiş net 
ücret endeksi, 2003’te 132’ye indikten sonra çok 
yavaş bir artışla 2013’te ancak 142’ye çıkabilmiştir. 
11 yıllık 2003-2013 döneminde net reel ücretlerde 
yalnızca % 7,3 oranında artış meydana gelirken, işçi 
başına reel hasıladaki artış % 34, GSYH’daki artış 
ise % 60 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu noktada, 1998-2014 arasında değerli TL nede-
niyle imalat sanayinin göreli fiyatlarında yaşanan 
büyük gerilemenin yol açtığı sanayisizleşme süre-
cini hatırlayalım (bakınız: Aydoğuş, 2014). Öyle 
anlaşılıyor ki, 1998 sonrasında ucuz ithal mallarının 
rekabeti karşısında imalat sanayi göreli fiyatlarında-
ki sürekli ve keskin gerileme, bir yandan verimlilik 
artışı, bir yandan da reel ücretlerde (işgücü maliyet-
lerinde) ortaya çıkan erime ile telafi edilmiştir. Sana-
yisizleşme sürecinin yükünün büyük kısmının ima-
lat sanayi emekçileri üzerinde kaldığı muhakkaktır, 



ancak bu süreçten, elimizde somut göstergeler olma-
makla birlikte, kar marjları daralan sanayicilerin de 
zarar gördüğünü düşünmek yanlış olmayacaktır.    

Şimdi kur artışları ile ücretler arasındaki ilişkiye 
geçebiliriz. Bilindiği gibi, ulusal paranın reel değer 
kaybı (rekabet gücündeki artış), nominal kur artış 
oranı ile iç ve dış enflasyon oranları arasındaki fark 
tarafından belirlenir. Nominal kurun yükselmesini 
takiben, ithal girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle 
üretim mailiyetlerinde ve nihai olarak da fiyatlarda 
artış olması (kurdan enflasyona geçiş etkisi) kaçı-
nılmazdır. 

Kurdan enflasyona geçiş etkisinin ne kadar olaca-
ğını asıl belirleyen ise kur artışı sonrasında işgücü 
maliyetlerinde ortaya çıkacak artış oranıdır (ücret 
enflasyonu). Girdi-çıktı analizi ile yapılan bir ça-
lışma (Aydoğuş, Değer, Tunalı-Çalışkan ve Gürel, 
2014), % 10 oranındaki bir kur artışının, nominal 
ücretlerin değişmediği (yani reel ücretlerin enflas-
yon oranı kadar aşındığı) durumda, üretim maliyet-
lerinde (ve maliyet artışlarının nihai fiyatlara aynen 
yansıtılması durumunda) fiyatlar genel düzeyinde 
1,4 puan artışa yol açabileceğini; buna karşılık, no-
minal ücretlerin de tüketim mal ve hizmetlerinde 
ortaya çıkan fiyat artış oranında artması (böylece 
reel ücretin sabit kalması) durumunda, fiyatlar ge-
nel düzeyinde (potansiyel olarak) 3,8 puanlık bir 
artış olacağını göstermektedir. Başka bir ifadeyle, 
kurdan enflasyona geçiş etkisinin yüzde 62’si ücret 
artışlarından kaynaklanmaktadır.

Şimdi asıl soruya geçebiliriz. 2015 yılı ortasında 
ekonominin bulunduğu noktada, kur artışları son-
rasında reel ücretlerin daha da geriletilerek TL’de 
reel değer kaybı (rekabet gücü artışı) sağlanması ve 
bunun kalıcı bir şekilde sürdürülmesi olanaklı mı-
dır? 1998-2013 arasında imalat sanayiinde reel giy-
dirilmiş net ücretlerde yaşanan gerilemenin % 16’yı 
bulduğu bir olgu. 2014 yılında ücretlilerin tüketim 
sepeti içindeki yeri ortalamanın çok üzerinde bulu-
nan gıda enflasyonun  % 14’e ulaştığı da dikkate 
alındığında, reel ücretlerin daha da gerilemiş olduğu 
muhakkaktır. 2014 yılında TCMB’nin birim işgücü 
maliyeti (BİM) reel kur endeksinin 3,5 puan geri-
lemiş olması da bunun bir göstergesidir. Lafı uzat-
mayalım, reel ücretlerin geldiği bu noktada daha da 
düşürülmesi olanaklı görünmüyor. Bu yöndeki gi-
rişimlerin toplumsal gerilimlere ve işçi direniş ve 
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KUTU 1

Reel işgücü maliyeti ve reel net giydirilmiş ücret 
endeksleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfede-
rasyonu (TİSK) tarafından hazırlayıp yayınlan-
maktadır (TİSK; 2015). TİSK 1985 yılından beri 
üye işyerlerinden her yıl düzenli olarak derlediği 
ücret ve işgücü maliyeti verilerini endeks halinde 
düzenleyerek yayınlamaktadır.

Net giydirilmiş ücret, brüt giydirilmiş ücretten 
(çıplak ücret + ikramiyeler + tatil ve izin ücret-
leri + sosyal yardımlar) devlete yapılan kesin-
tiler (SGK primi ve işsizlik sigortası işçi payı, 
gelir vergisi, damga vergisi) düşülerek elde 
edilen ücrettir. 

2013 yılı itibariyle, üye işyeri sayısı 358, istih-
dam edilen personel sayısı 210 bin, işyeri başı-
na ortalama personel sayısı 587, imalat sanayi-
lerinde istihdam edilenlerin sayısı 191 bin ve 
sendikalaşma oranı da % 74,8’dir. TİSK üyesi 
işyerlerinden elde edilen ortalama işgücü mali-
yetlerinin ve net giydirilmiş ücretlerin mutlak 
düzeyinin Türkiye imalat sanayinin ortalama-
sını yansıtmaktan çok uzak olacağı açıktır. Ka-
yıtdışılığın hemen hiç olmadığı, sendikalaşma 
oranının Türkiye genelinin üzerinde olduğu 
TİSK üyesi bu orta-büyük ölçekli işletmelerde 
hem işgücü maliyetlerinin, hem de ortalama 
ücretlerin imalat sanayi ortalamasının üzerinde 
olduğunu ileri sürmek yanıltıcı olmayacaktır. 
Bununla birlikte, işgücü maliyeti ve net ücret 
endekslerinde zaman içinde ortaya çıkan değiş-
melerin imalat sanayinin ortalamasında ortaya 
çıkan değişmeleri büyük ölçüde yansıtacağını, 
yani imalat sanayinin genelini belli bir hata 
payı ile temsil edebileceğini varsayabiliriz.

İmalat sanayinde işçi başına reel hasıla serisi, 
sabit fiyatlarla imalat sanayi katma değeri is-
tihdam edilen kişi sayısına bölünmek suretiy-
le tarafımızdan hesaplanmıştır. İmalat sanayi 
hasıla serisi TÜİK’in iktisadi faaliyet kolları 
itibariyle sabit fiyatlarla GSYH ve GSMH se-
rilerinden (1985-97 dönemi 1987 bazlı GSMH, 
1998-2013 dönemi ise 1998 bazlı GSYH seri-
sinden); imalat sanayi istihdam serisi ise yine 
TÜİK verilerinden oluşturulmuştur.



eylemlerine yol açması kaçınılmazdır. Bunun bir ör-
neği, 1989 kitlesel işçi eylem ve direnişleridir (Ba-
har eylemleri). En taze örnek ise geçtiğimiz Mayıs 
ayında gerçekleşen metal işçileri direnişidir. Metal 
işçilerinin Bursa’da bir otomotif firmasında sendi-
kal haklar ve ücret iyileştirmesi talebiyle başlattığı 
ve hızla tüm Türkiye’ye yayılan eylemlerin açıkça 
gösterdiği gibi, 12 Eylül darbesinin oluşturduğu 
çalışma düzeni çatırdamaktadır, işçiler ücretlerinin 
daha fazla düşmesine rıza göstermeyeceklerdir.

Sonuç Yerine

Kur artışları ve kemer sıkma (Ortodoks uyumlan-
ma) politikaları ile yeniden dengelenme olanakları-
nın çoktan sonuna gelinmiştir. Peki ne yapılabilir? 
Kısaca ifade etmekle yetinelim, reel ücretleri dü-
şürmeksizin, bir yandan özellikle rant gelirlerinin 
vergilenmesi, temel gereksinimler dışındaki mal ve 
hizmetler üzerindeki vergi yükünün artırılarak yük-
sek gelirlilerin tüketim harcamasının caydırılması, 
bir yandan da asgari ücretten alınan gelir vergisi-
nin kaldırılması, SGK primlerinin düşürülmesi gibi, 
özellikle imalat sanayiinde işgücü maliyetlerinin bir 
bölümünü sanayicinin üzerinden devletin üzerine 
aktaracak Keynesyen politikaların kısa vadede işe 
yarayabileceğini ifade etmekle yetinelim. Kuşkusuz 
asıl yapılması gereken, hep tekrarlıyoruz, piyasacı 
neo-liberal büyüme anlayışının terkedilerek –plan-
cı, kalkınmacı, akıllı, endüstriyel politikacı veya it-
hal ikameci, nasıl adlandırılırsa adlandırılsın- yeni 
bir kalkınma anlayışına geçilmesidir.
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girdi-çıktı modellerine giriş

Yazar: osman Aydoğuş
Kitabın konusunu, özellikle reel ekonominin 
sektörel düzeyde ve bir bütün olarak 
incelenmesinde vazgeçilmez bir yere sahip olan 
girdi-çıktı modelleri ve bu modellerin yaygın 
iktisadi uygulamaları oluşturmaktadır.

Günümüz ekonomileri son derece karmaşık 
yapılardır; bu yapıların sağlam teorik temeller 
üzerinde analiz edilmesi ve somut politika 
önerilerinin geliştirilmesi, iktisadın temel 
amaçlarındandır. Ekonomik yapıyı oluşturan 
üretim ve tüketim birimleri arasındaki karşılıklı 
alışverişlerin hem ekonomi-çapında, hem 
sektörel düzeyde ve hem de nicel olarak ele 
alınmasına olanak sağlayan girdi-çıktı (input-
output) analizi bu açıdan önemli bir yere sahiptir. 
Basit matematiksel yapısının uygulamada 
sağladığı kolaylık, input-output veya Leontief 
olarak da adlandırılan girdi-çıktı modellerinin en 
kayda değer özelliklerinden biridir.

Kitabın diğer önemli bir özelliği, her alt 
bölümde somut alıştırma ve problemlere yer 
verilmiş olmasıdır. Ayrıca her bölümün sonunda 
konuyla ilgili temel başvuru kaynaklarının 
verilmiş olması, ilgili okuyucuya yön göstermek 
açısından önemli bir katkı sağlamaktadır. 
Önemli hususların okuma ritmini bozmaksızın 
çeşitli kutularda detaylandırılmış olması, bir 
diğer önemli özelliktir. Tüm bu özellikler ve 
kullanılan dilin sadeliği, berraklığı ve akıcılığına 
ek olarak kitaba damgasını vuran mantıksal 
insicam, haklı olarak kitabın “okuyucu dostu” 
olarak nitelenmesine olanak vermektedir.

Bu kitabın hem lisans öğrencileri hem de konuya 
ilgi duyan uygulamacılar için temel bir kaynak 
oluşturacağı muhakkaktır.


