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ücret Teorileri - Bir Değerlendirme (*)
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Birçok ücret teorisi son iki yüzyılda geliştirilmiştir. Fakat, şüp
hesiz Adam Smith'in «Milletlerin Zenginliği» isimli eserinde asgari
4
geçim haddi (1), ücret fonu (2). kıymet fozlası (3 ), pazarlık gücü ( ) ve
marjinal prodüktivite (5) gibi teorilerin hepsinin un.surlarını bulmak
mümkündür. Fakat o, bu teorileri birbirine karıştırdı veya aynı zamanda ücret teorilerinin . birbiri ile rekabetini ve çeliştiğini ifade ettiğinin farkında değil miydi? Adam Smith için iki durumda da gerekçe bulunamaz. Fakat bütün bu teorilerin, gerçeğin unsurlarını ·
ihtiva ettiği gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. Ücret teorisinin ge6
lişimi, daha çok gerçek olana göre ( ), daha az gerçek olan doktrinlerden büyük bir ilerleme değildir. Cok sık olarak ilerleme, daha az
gerçek olandan daha fazla gerçek olana değil, bir gerçekten diğeri
ne; yani yeni olanınadır. Bir dönemde oldukça önemli olan kesin varsayımlar, sonraki bir teoride konu dişı ve anlamsız olduğu için, bir
teori diğerinin yerine ikame edildi. Fakat bugün bife, onlardan herbirinin ücret pazarlıkları ile meşgul olan l<onular üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Sendikacılık olayı «pazarlık teorisine» ağırlık verir. Ücret artışının lehinde ve aleyhindeki tartışmalar, diğer değişik
ücret teorilerinde gerçeğin . unsurlarını ispat etrrıek için · kullanıla
bilir.
':' ) P.N. Sharma, «Theories of Wages - An Appraisal» The lndian Economic
Journal, Conference Number, Vol. 23, No. 5.
** ) Vaniya Mahavidyalaya Patna'da Profesör.
* **) Araştırma Görevlisi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri iliş·kileri Bölümü .
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5) A. Adam Smith, Emeğin hasılasının, emek ücretlerinin tabii
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6) Theory of Wages - K. W. Rotschild, s. 2 - 3.
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Ücret isteklerinin desteklenm esinde beş temel argüman geliş
tirilmiştir :
1; Geçinme endeksinin yükselmesi . -2. Şirketin ödeme gücünün
artması. 3.. Üretimin artması. 4. Aynı yerdeki diğer firmaların firmadan daha yüksek ücret artışı sağlaması. 5. Ve-ya anahtar sektörlerde
saat başına çok yüksek ücr~t artışı ortaya çıkması.
Bir no.'lu argüman asgari geçim haddi teorisine, iki no.'lu argüman ücret fonu teorisine, üç no.'lu argüman marjinal prodüktivite
teorisine, dört ve beş no.'lu argümanlar ise kıymet fazlası teorisine
dayandırılır.

Devlet, bir ücret komisyonu veya kurulu kurduğunda, işçilerin
kabul edeceği en düşük ile işverenlerin ödeyebileceği -en yükseği"
arasında ücret oranlarının, belirsiz isteklerini içeren pazarlık teorisine güven sağlar.
Ücret komisyonu karar vermede, -işçilerin geçinme ihtiyaçlarını
.ödeme kapasitesin i, işçilerin işverenler tamfından istismarını ve aynı zamanda her iki taraf açısından kabul edilebilir oran ları dikkate almaktadır (yani belirsiz ücret oranları).
işverenlerin

Gerçeğin unsurlar:ı, çeşitli

ücret teorilerinin herbirinde olsa bile,

onları diğerleri ile mukayese etmek faydalı olacaktır.

Bir fiyat olan ücretlerin arz ve talep analizi, ücret oranlarının
belirlenmes inde faydalıdır. Gerçekten, bütün ücret teorileri arz - tdTep
teorilerioir ve bunlar arasındaki farklılık, temel arz ve talep şartlarına
ilişkin farklı varsayımlardan dolayıdır (7).
İşçinin ve ailesinin desteklenm esi için gereken bir minimum· miktara eşit olma eğilimini uzun dönem ücretlerinde amaçlayan asgari
ücret teorisi, uzun dönemde emek arzının tam elastikliliğini farzeder
ve bundan dolayı emek talep şartlarını analiz etmeyi gereksiz görür.
Ücretlerdek i bir artış, işçileri evlenmeye ve çoğalmaya ve ücretleri
eski , düzeyine geri getirecek olan emek arzına ilôve etmeye teşvik
eder. Aynı şekilde ücre~lerin asgari düzeye düşüşü, kıtlık yoluyla
arzın azalmasına, bebek ölümlerinde artışa ve ücretleri eski seviyesine geri iten ertelenmiş evliliklere yol acar. Marx tarafından ileri sü rülen ücretlerin sömürü teorisi, gerçekten asgari ücre_
t seviyesi teoris!n !n, bir uave olarak yeniden gözden geçirilmiş bir açıklaması idi.
7)
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K. W. Rotschild - s. 2.

Bu teori, evlenme ve çoğalmaya ilişkin beşeri eğilim değişse
bile, kapita1izmin kendi gelişmesi yönünde: hem kısa ve hem de uzun
dönemde ücret oranını düşürecek olan kendi nüfus fazlası, bir endüstriyel yedek ordu yaratacağını belirtmiştir.
Ücret fonu teorisi, talep analizini ortaya koydu ve kapital stokunun hızlı artışı nedeniyle ücretlerin asgari düzeye düşürülemeye
ceğini ileri sürdü. Ücret fonu teorisi, arzı elde edilebilir varsaydı ve
ücretlerin talepteki değişmeler vasıtasıyla belirlenebileceğini iddia
etti (Ücret-fonu ). Ücret fonu teorisi asgari geçim haddi · teorisine bir
ilôv.e idi.
Ücret ödem<::lerine tahsis edilen fonlar, nüfus artışından daha
yüksek bfr oranda yükseliyors a, ücretler geçimlik seviyenin üzerinde
olabilir. Fakat ücret fonunun büyümesi, nüfustaki artışa göre yetersiz
ise, ücretler geçimlik seviyeye düşecektir. Asgari geçim haddi, sistem
dışında fiziki zorunluluk tarafından belirlenmek tedir. Bu uzun dönem
ücretlerinin sistem içinde belirlenroediğini, fakat ekonomik sistemin
dışında sosyal değerler tarafından belirlendiğini ifade eder. Dolayı
sıyla hem asgari geçim haddi hem de ücret fonu teorileri kısa dönem.
teorileridir.
Ücretlerin marjinal prodüktivite teorisi, ücret fonu teorisinin yerını aldı. Bu, emek talebinin marjinal prodüktivite tara-tından beli.rlendiğini ve ücret fonunun bu konuda. önemli olmadığını, diğer taraftan ücret oranlarının emeğin marjinal prodüktivite teorisine eşit olma
eğiliminde . olduğunu vurgulamaktadır. Bu teori, değişik işgücü türleri arzının en azından kısa dönemde, · sabit olduğunu ve ücretlerin
~. bundan dolayı, özellikle talep şartları tarafından belirlendiğini ifade
eden bazı spesifik varsayımlara dayandırılmaktatjır. Son gelişmeler,
arz fonksiyonlarını, değişen ücret oranlarında bireyin gelir ve boş
zaman arasındaki tercihlerine göre yeniden düzenlemiştir. Ücretler,
emeğin marjinal prodüktivite sini ölçme eğilimindedir. Fakat marjinal
prodüktivite , bir ücret teorisi değildir. Sadece emeğin talep yönüyle
ilgili bir açıklamadır. Marjinal prodüktivite teorisi, «asgari geçim haddi» ve «ücret fonu teorisi» ne göre daha az önemlidir. -Çünkü ikinciler, ücret düzeyinin makro_ ekonomik analizi ile ilgili jken marjinal
prodüktivite teorisi, ücret oranının mikro ekonomik analizi ile ilgilidir.
Asgari geçim haddi ve -ücret fonu teorileri, tüm sistemi dikkate alır
ken ve sadece belirli durumlarda uygulanabi lirken; marjinal prodüktivite analizi belirli bir ücret ve genel ücret düzeyi arasında bir . fark
231

görmeme ktedir (8). Ücret oranı ve ietihdam arasındaki ilişkileri vurgulayan iktisatçılar marjinal prodüktiv iteyi genel işsizlik problemin e
uygulamayı araştırmaktadır. Barbara Wootton da ücretlerin denge
düzeyinin, marjinal prodüktiv iteye eşit olmasını sağlayan işçi ve iş
veren arasındaki rekabet 'tarafından belirlendiğini i.ddia etmiştir. T. W.
Hı,.ıtchinson'a göre marjinal prodüktiv ite analizi, nisbi ücretlerle ilgili
bir açıklamadır (9 ). Buna «tüm olarak» ücretlerin belirlenm esinde herhangi bir önem atfedilip atfedilmeyeceği çok şüphelidir.
Marjinal prodüktiv ite teorisinin , kôr maksimiz asyonu teorisinin
bir sonucu olduğu iddia edilmekte dir . O, kôr maksimiz asyonu teorisiyle ayakta durur veya düşer. Bir firma; kôrını maksimiz e ediyorsa,
zorunlu olarak her faktörün fiyatını faktörün marjinal değer ürününe
eşitleyec~ktir. Fakat bu, ücret oranının sistem dışında belirlendiğini
ve marjinal prodüktiv itenin o ücret oranında ne kadar emeğin istihdam edileceğini gösterece k bir durumu doğrulayabilir. Klôsik teori
durumund a olduğu gibi, ücretin belirlenme si, formel teori' sistemi dı
şına itilmekted ir.
Ücretlerin hem klôsik hem de marjinal prodüktiv ite teorisi, yapı
olarak ferdidir. Bu teoriler, toplu pazarlık kurumu ve devlet ve işçi
işverenin pazarlık gücü tarafından belirlenen ücret düzenlem eleri gibi
sosyolojik faktörleri ihmal etmekted ir.
Bu bizi, ücretlerin pazarlık teorisine getirir. Ücret belirlenm esinde _pazarlık gücünün önemi, Adam Smith · tarafından belirtilmiştir.
Adam Smith işverenlerin süper pazarlık gücünün ücretleri bir minumuma · indireceğini iddia etmiştir.
Fakat ücret teorisinin bU önemli yönü, diğerleri" tarafından ihmal
Davidson «ücretleri n pazarlık teori&i» kitabınqa ve Maurice
Dobb «Ücretler» inde bu teoriyi geliştirmiştir. Pazarlık teorileri, ücret
-oranının kesinlikle arz ve talep analizi tarafından belirlendiğini kabul
etmekted ir. Bu "teoriler işverenin ödeyeceği en yüksek ücret oranı
ve işçilerin kabul edeceği en düşük ücret oranları arasındaki mulı
temel ücret oranlarıyla ilgili genis bir alanın varlığını açıklamaktadır.
işçilerin en yüksel< prodüktiv ite sınırını belirleyen değişik hususlar
vardır : Kapital teçhizatındaki yatırım, işlemler için yeni paranın maedilmiştir.
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8) Dunlop J. T. The Task of Contempora ry wage Theory in the theory of
wage Determinati on. p. 10. ·
9) Hutschison T. W. «A Review of Economic Doctrines».

232

liyeti, diğer firmaların rekabeti ve emeğin makina ve toprak arasın
daki ikame ihtimali. En düşük limitler işçilerin · karşılıklı ilişkilerinden,
diğerlerinin düşüncelernden, belirli bir yerdeki ücret oranı durumundan, sendika politikalarından ve iş kanunlarından etkilenir.
teorisi, ücretlerin talep ve arz analizi durumu
· dikkate alındığında pek bir anlam ifade etmez. Bohm-Bawerk iyi
bilinen .denemesi «Güç ve İktisat Teorisi»nde - (1914), dağılımın iktisadi kanunları ve sendikaların, işveren örgütlerinin ve diğer taraftan devletlerin kurumsal gücü arasında herhangibir zıtlığın bulunmadığını iddia etmiştir.
Açıkça pazarlık

Kurumsal güç ve iş faktörleri; etkileri ile birlikte ekonomik kanunlara karşı olmasalar bile tam olarak içiçedirler.
D. H. Robertson «ücret şi-kôyetleri»nde, ortodoks teori ile son
günlerde ücretlerin otorite dışı güç tarafından belirlendiği veya
blöf ·faktörleri ve stratejik gücün önemli bir rol oynadığı toplu uyumsuzluğun gereksiz olduğunu ifade etti. Pazarlık teorisi, istihdam durumundan etkilenmeksizi n aşağı ve yukarı itilebilen ücret oranları
arasında belirsiz bir al_anın olduğunu vurguladı. Ücret oranlarının
belirsizliği hakkında~i bu sonucu Edgeworth destekledi.
Marjinal prodüktivite analizi çerçevesinde 12 işçinin prodüktivi tesi, 12. birim çıkartıldığında 1 1/ı ruppilik içsel ve 12. ünite ilôve edildiğinde a· ruppilik dışsal marjdır. Belirlenen ücret oranı içinde içsel
marjı daha yüksek, dışsal marjı daha küçük limitte oluşacaktır. Robertson ilôveten potansiyel işçilerin ve istihdam edilen işçilerin marijnal prodüktivitesin den bahsetti ve ücret pazarlığına ait bazı te10
rimlerin belirsiz sınırlar içinde olabileceğini belirtti ( ).
Emek talebi inelastik ise ücret oranının -belirsizliği sözkonusu
olacaktır. Emek talebi, marjinal gelir ürünü veya emek maliyeti toplam maliyetin küçük bir oranı olduğundan veya emeğin toprak ve
kapital ile ikômesi güç olduğundan -inelastik olabilir.
Aşağıdaki şekiller şu çf urumlarda

ücret

oranının belirsizliğini

gös-

terir:
1,) Hem emek talebi hem de emek arzı belirli bir marjda inelastik ise;
10) Lectures on Economic Principles, Vol. il, s. 109.
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c)

Talep inelastik fakat emek

arzı

geriye

doğru

dönen bir

eğri

olduğunda;

•
Birinci durumda ücret oranı A ve Z arasında herhangibir yerde
ve ikinci durumda ücret oranı .X, Y veya Z'de belirlenebili r. Ücret
teorisinin belirsizliği, ücr~t oranının belirlenmes inde sendikaların
önemli bir role sahip olduğunu ileri sürmektedi r.
Asgari geçim haddi teorisinin ve ücret fonu teorisinin öncüleri,
sendikal faaliyetlerin verimliliğine inanmıştır.
Asgari geçim haddi teorisine göre, artan emek arzı tarafından
hemen aşındırılacak olan sendikaların gerçekleştirdiği gibi bir geçimlik ücret seviyesine, işçiler mahkum edilir. Bu sonuç Malthus'un
nüfus üzerine denemelerinin 2. baskısında çürütüldü (11 ). Ücret fonu
.teorisine göre işçilerin bir kesimi, kollektif pazarlık yoluyla diğer 
kesimlerin kaybetmesi pahasına kazanırlar.
Prof. Hicks'e göre, sendikalar zamanlarını boşuna sarfederler. O,
hem toplu pazarlık hem de kanuni kurallar tarafından yapılan ücret
düzenlemelerinin bir nevi kendini iptal etme olduğunu ileri sü,rüyor.
Marjinal prodüktivite teorisi, sonunda mutlaka kazanacaktır. ·
- Hatta bu konularda otorite olan Lord Keynes .bile yukarıdaki fikri
destekler görünmekte dir. Nominal ücretler için verilen mücadele sonunda çeşit!i gruplar arasındaki toplam reel ücretlerin bölüşülme 
sini temelden etkilemekte dir. Bunların sonucu çeşitli gruplar sahip
.
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11) L. C. Robbins - The Theory of Econom·ic Policy, s. 76-89.

oldukları reel ücretlerini korumaya çalışırlar. Reel ücretlerin genel
2
seviyesi, ekonomik sistemin diğer faktörlerine bağlıdır {~ ).
Fritz Machlup da daha çok monopol .g üce sahip işçi gr ubunun,
daha az veya hiç monopol gücüne sahip olmayan işçi gruplarını
sömürdüğünü ileri sürmüştür. Çünkü ücretler ancak daha az güçlü
işçiler ve tüketiciler pahasına yükseltilebilir. Sendikaların genel ücretlerde bir yükselmeyi başaramıyacağını ileri süren iktisatçıların
bu düşünceleri, sendikaların kazandığı zaferler dolayısıyla çürütülmüştür. Prof. Samuelson, iktisatçıların göz önünde bulundurduğu
şeyin, uz!Jn dönemde tüm işçilerin reel ücretleri olduğun·u; buna
mukabil sendikaların göz önünde bulundurduğu şeyin ise kısa dönemde küçük bir işçi grubunun nominal ücreti olduğunu gözlemlemiştir.

Tek.elci bir sendika aşağıdaki tekniklerden herhangi birini benimseyebilir :
a) ·Çok yüksek başlangıç ücreti, uzun bir çıraklık dönemi ve
sınırlandırılmış çırak sayısı ile emek arzını kontrol altına alabilir.
b) Belli işlerin sınırlı olması sebebiyle bir ücret seviyesinde anlaşmaya işverenleri zorlayabilir. Bu emek arzını sınırlayan yeni bir
metottur. Kiralamak istediği kadar emek birimi alabilen işveren bundan etkilenmez. Yüksek - ücret oranında birkaç kişi . kiralayabilir.
c) Üçüncü olarak, .sendika işvereni istihdamda hiçbir azaltma
yapmadan yüksek ücretlerde anlaşmaya zorlayabilir. işver~n kendi
talep eğrisi dışında bir noktaya hareket etmeye zorlanmaktadır. Aşd
ğıdaki şekil bu durumu açıklamaktadır.

12) Keynes, J._M ., The General Theory of Employment, lnterest and Money.

235

Ücretlerin denge seviyesi OE'dir ve istihdam hacmi OG'dir. Fakat sendika işvereni daha yüksek ücret (OF) ödemeğe ve talep eğrisi
dışındaki (Z)'noktasında istihdam edilen işçi sayısının (OG) muhafaza
edilmesin e zorlayabil ir.
d) Hô!ô sendika için henüz · açık bir metot bulunmClktadır. Sendika ücretlerde bir yükselme sağlayabilir ve ilôveten ücretlerde bir
yükselme ye yol açacak marjinal prodüktiv iteyi yükselteb ilir.

Bu

son argüman, Mr. J. F. V. R'o we tarafından «pratik ve teoride
ücretler» kitabında sendikacılığın uzun donemde ücret.leri etkilemeyeceğini ifade eden argümana karşı olarak ileri sürülmüştür. O,
sendikaların ücretleri büyük ölçüde denge seviyesin in üzerine çıkart
mada başarılı olduğunu ileri sürmüştür. Çünkü sendik.anın istekleri,
işverenin çok daha etkin metotları ,kullanma ya teşvik edici en iyi
mekanizm alardan biridir. O sendikaların ücretleri marjinal prodüktivite ile eşitlemediğini fakat emeğin marjinal prodüktiv itesini ekonomik ilerlemeyi teşvik edici bir unsur olarak rekabeti teşvik ederek
yükselttğini iddia etmekted ir (14 ).
Değişik ücret teorilerini n herbirinde gerçegın unsurları vardır'.
Fakat bunlar ücret ve maaş yapısının birçok özelliğini açıklamamak
tadır. Herhangi bir ekonomid e ücretler ve maaşlar son derece eşit
sizdir. Nisbi ücretler arasındaki tabii farklılık, kabiliyetle rdeki farklı
lıklar veya farklı hünerleri elde etmenin maliyeti veya işlerin kötü ve
riskli yapısı veya prodüktiv itedeki farklılık yardımıyla açıklanabilir.
Ücretlerd eki coğrafi farklılıklar tek bir kalıba sokulama z. Cinsiyete
göre ücretlerde ki farklılık, herhangib ir ekonomik ücret teorisi tarafından savunulam az. Ne de kıdem ve otorite dikkate alınarak süper
ücretleri ekonomik teori varsayımlarıyla savunabil iriz. Herhangi bir
-mesleğin parasal ve parasal olmayan faktörleri birbirini dengelem
ez.
Farklı istihdamın tesadüfi avantajları, parasal karşılıklarla 'pozitif bir
ilişki içindedir. İşten çıkrılacağının önceden haber verilmesiy le ilgili
hakkın geçerliliği ve sağlanacak tatillerin süresi normal olarak sözleşmeli ve maaşlı işçiler için çok önemlidir .
Memurların veya hizmetçile rin ücretlerin i, ücretlerin marjinal prodüktivite teorisi yardımıyla açıkloyamayız. İkt.isat profesörle ri, maaş
larda bir yükselme isteğinde bulunduklarında, isteklerini , prodükti-

14) Rowe «Wages in Practice and Theory», s. 228.
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vitedeki artış temeline dayandırmazlar (1 5 ). Saatlik ücret oraniarınırt
varlığı, açık bir şekilde ücretlerin direkt olarak işçilerin etkinliğine
göre değişmediğini göstermektedir. Normal saat ücret oranlarından
1,5 ve 2 misli fazla olan fazla .mesai ücret oranları, ücretlerin marjinal prodüktivite teorisine dayandırılmamaktadır.
Ekonomik ücret teorileri tarafından açıklanmayan hususlar, sosyolojik bir çerçevede anlaşılır olmaktadır. Hiyerarşik bir toplumda
ücret ve prestij birlikte gitmektedir. ücret hiyerarşisi sosyal hiyerarşiye tekabül etmektedir. Amirler, m~murlardan daha yüksek ücret
alacaktır. Kirli ve arzulanmıyan meslekler, ücretleri sosyal durumuna
uygun olan kimseler tarafından yapılmaktadır (1 6).
Fakat prestij ve arz ve talep kanununun dikkate alınması herhangibir kişinin ücret miktarını doğrudan değiştirmeyebilir. Kesin rol,
ücretleri sabit tutmakta olan işletmeler tarafından oynanma'ktadır.
Bu kimselerin ahlôki yapıları ve içinde bulundukları sosyal çevre onların öze-iliğini son görüntüye koymaktadır. Ücret pazarlığı tek başına
çalışanın veya onun işvereninin özel sahası olmadığından bunlar birlikte gündeme gelir. Emekle ilgili her tartışmada iki değil üç taraf
vardır. Emek ve Yönetim, anahtar endüstrilerde karşL karşıya gelirse
kamu, önemli . ölçüde zarar görür {17 ).
Tüm unsurları içeren ~ir ekonomik ücret teorisi oluşturmak güçtür. Gerçekle ilişkisi olmayan bir ekonomik ücret ·teorisinin maliyeti
yüksektir (18 ).

15)
16)
17)
18)

. Barbara Wooton - Social Foundations of Wage Policy, s. 66-67.
Barbara Wooton, s. 68.
Samuelson - Economics, p. 636.
Wooton - İbid, s. 161.
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