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24 Ocak kararları Türkiye ekonomisinde önemli yapısal değişiklikler
hedefleyen bir dizi önlemdi. Bu önlemler haklı veya haksız çeşitli çerçevelerde ve zamanlarda detaylı bir şekilde tartışıldı; övüldü ve eleştirildi.
Ekonomik kararlar paketinin kamuya açıkça söylenen ve söylenmeyen yönleri vardı. Kamuya açıkça söylenmeyen yönlerinden biri de gelir
dağılımı konusu ile ilgiliydi. 24 Ocak tasarruf açığı sorununu gelir dağılımı
nı bozarak, yani alçak gelirli kiŞilerden yüksek gelirli kişilere gelir aktararak aşmaya çalışıyordu. Bu politika Kalecki veya Kaldor tarafından "forced saving" adı verilen türden bir "cebri tasarruf" hamlesi idi ve altında
yatan temel varsayım düşük gelirliler ile yüksek gelirliler arasında tasarruf
eğilimi yönünden önemli farklılıklar olduğuydu. Türkiyede yüksek gelirlile. rin tasarruf eğiliminin alçak gelirlilerden önemli ölçüde yüksek olduğunu
gösterebilecek bir tasarruf araştırması .hiÇ bir zaman yapılmamıştı. Ama a
priori kavramlar esas alınarak büyük çapta bir gelir dağılımı değişikliği ile
toplam tasarrufların artabileceği düşünüldü. Bu tür cebri tasarruf ancak parasal maaş ve ücretlerin büyük çapta sabit tutulması veya en azından parasal maaş ve ücretlerin artışlarının fiyat artışlarının gerisinde kalması ile
sağlanabilirdi. Uygulamada parasal ücret, maaş ve emekli ücret ve maaş
gelirleri gibi kamu kontrolunda olan gelirler 1980 sonrası dönemin büyük
bir kısmında enflasyon oranının altında artırılarak gelir dağılımı değişikliği
sağlanmaya çalışıldı. Ancak politik sürecin ve sendikal faaliyetin kontrol
altında olduğu şartlarda hem kamu sektörü hem de özel sektörde uygulanabilen bu cebri tasarruf hamlelerinin sonuçta gelir dağılımı ve tasarruflar
üzerinde ne gibi etkileri olduğu konusunda yapılmış hiç bir araştırma yok. (1)
Gelir dağılımı değişiklikleri yapılırken politikayı savunan kamu kesimi
kamuoyunda yapılan eleştirilerin karşısına çıkmak zorunda da kaldı.
Bazı kamu birimleri konu ile ilgili istatistikleri (örneğin sigortalı işçile
rin reel ücret istatistikleri veya,bazı enflasyon istatistikleri gibi) yayınlama
yı durdl!.rurken, diğer bazı kamu birimleride eleştirilere cevap vermeye çalıştılar. Orneğin Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Başkanlığı Ucret ve Gelirler Başkanı 1986 yılında yayınladığı bir tebliğde ücret ve maaş~
tarın enflasyonun gerisinde kalmadığını savunmaya çalışıyordu. (2) Tebliğde 1963-1985 yılları arasındaki dönem incelenmekte ve bu dönemde
işçi ve memur ücretlerinin yüzde değişmesinin fiyat endeksleri ile karşı
laştırılması sonucu işçi ücretlerinin memurların maaşlarından daha çok arttığı ileri sürülmekte, ve maaş ve ücretlerin her ikisinin de enflasyonun ge-.
risinde kalmadığı savı ortaya atılmakta. Ancak bu tür bir savın hem teorik
(*) Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü.
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hem de ampirik yönden sakladığı bazı gerçeklere ise tebliğde hiç değinil
memekte.
Kısaca özetlemek gerekirse, Sosyal Planlama Başkanlığı Ücret ve Gelirler başkanının tebliğinde
a) ortalama bir işçi veya memurun tüm ek .ödemeler sonrası net geliri
göz önüne alınırken ekonomideki büyüme ve prodüktivite artışının kişile
rin gelirlerine de yansıması gerektiği konusu hiç göz önüne alınmamakta,
sanki 1_963-1985 yılları arasında Türkiye ekonomisi hiç büyümemiş ve pro.
düktivite artışı sağlamamış varsayımı yapılmakta,
b) ücretlerin ve maaşların gerçekte ortalama bir işçi veya memurun
ücretlerinin etrafında önemli bir dağılım gösterdiği, yani ücret ve..maaş geliri elde edenler grubunun kendi içindeki gelir dağılımının çok büyük farklı
lıklar sergilediği göz önüne alınmamaktadır.
c) esas göz önüne alınması gereken temel eksiklik ise ücret ve maaş
ların enflasyona karşı nasıl endeksleneceği konusundadır. Tebliğde belli
bir zaman süresi esas alındığı takdirde ücret ve maaşlara dönem sonunda
yapılan ortalama artırımın, dönem içindeki ortalama fiyat artışı kadar olması halinde bunun sözkonusu grupların reel gelir düzeylerini koruduğu
anlayışı hakimdir.
Sosyal planlama prensipleri yönünden her üç nokta da büyük önem
taşımakla beraber tebliğin en önemli eksikliği c maddesinde değinilen endeksleme anlayışından kaynaklanmaktadır. Genel trendi yüksek enflasyon
düzeyleri olan bir dönemde önce enflasyon, sonra da ücret ve maaş artışJarı oluşması nedeniyle dönem sonunda dönem içindeki enflasyon ·
kadar ücret veya maaş artışı yapılması, yani gecikmeli yüzde yüz endeksleme, gelirlerin ortalama reel düzeyini önemini önemli ölçüde düşürebilir. Diğer bir değişle eğer bir gelir düzeyi reel anlamda korunmak
isteniyorsa ücret ayarlaması enflasyondan sonra yapıldığı için ancak geçmiş enflasyondan belli ölçüde daha fazla ücret artışları yapılırsa ortalama
reel ücret ve maaşlar aynı düzeyde kalmış olur. Türkiye' deki uygulamalarda hem gecikmeli, hem de seçim qönemleri dışındaki dönemlerde enflasyonun altında oranlarda endeksleme yapıldığından reel ücret ve gelirler düş
müş ve gelir dağılımı bu kanaldan önemli ölçüde bozulmuş olmaktadır.
Aşağıdaki bölümlerde gecikmeli yüzde yüz endekslemenin ortalama
ücret veya maaş düzeyini nasıl düşürdüğü ve ortalama gelir düzeyi reel
anlamda korunmak gerekiyorsa nasıl endeksleme uygulanmas'ı gerektiği
teorik bir çerçeve içinde tartışılacaktır.

i.

GECİKMELİ YÜZDE YÜZ ENDEKSLEMENİN ORTALAMA REEL
GELİRE ETKİSİ

.

DPT tebliğinde esas göz önüne alınmayan c maddesinde vurgulandığı gibi dönem sonu enflasyon endekslemesinin gelirin reel düzeyini korumadığı, tersine reel gelir kaybına yol açtığıdır. Bu olgu teorik şekilde şöyle
ortaya konulabilir. Gt bir kişinin gelir düzeyi olsun. E ise belli bir dönemde (ay,üç ay veya yıl) geçerli olan enflasyon oranı olsun. E = (dP ı dt) /P,
p = fiyat düzeyi ve t =zaman tanımlamaları yapıldığı takdirde belli bir dönemde tam enflasyon artışı kadar nominal gelir artışı vermek (yani yüzde
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yüz endksleme)G 2 I G1 = eE demektir. ·
Diğer bir gÖsteriş ile [G'nin reel olarak aynı ka1ması] isteniyorsa (G 2
J p2) = G ~, hedef sabit gelir düzeyi olmalıdır. Ancak iki ücret ayarlama i:a, manının arasında reel gelir G * düzeyinderı G * e·E düzeyine düşmektedir.
Yani ortalama dönem içi reel gelir düzeyi G , G * düzeyinin altına düşmek
tedir. G düzeyinin zaman içindeki ortalama reel değeri

-i .
1

G=

G e-Et. dt .
.

~
integralinden bulunabilir. Bu formül dönem içindeki enflasyon oranının
sabit olduğu varsayımı altında türetilmiştir.
.
Bu formül bizi iki sonuca iter. Birincisi, enflasyon sıfıra indiği veya
endeksleme süresi sıfıra in~iği (anmda endksleme) takdirde ortalama
reel gelir hedef reeı · sabit gelirin aymsı olur. Eğer bu iki uç durum yoksa, yani enflasyon oram sıfırdan büyük ise ve endeksleme süresL de
belli bir gecikmeli dönem ise dG/ dE türevi eksi işaretli olacak ve bu .
durumda enflasyon reel ortalama geliri (yüzde yüz endekslemeye rağ;.
men) hedef reel gelirin altmda tutacaktır. Matematik olarak gösterilmek istenirse yukar1daki G integralinin değerlendirilmesi
.

G= G.(1-e-E )/E
eşitliğini verir. Bu eşitlikten faydalanarak

~ / dE= ~: [ (

1
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dE türevi almdığmda

ı]
=

sonucuna ulaşıhr. Eğer E> O göz önüne ahmr ve bunun sonucu eE
1 + E + (E 2 I 2) + ............ seri açıhmı dikkate ahmrsa türevin eksi
değer taşıdığı kolayca ortaya çıkar.
Konu bir şekil ile daha da açıkhğa kavuşturulabiİir. G* düzeyinde
korunmak istenen reel gelir dönem içinde enflasyon olgusu ile azalarak G* e·E düzeyine kadar düşmektedir. Dönem sonunda gecikmeli
endeksleme ile yüzde yüz düzeltme de yapllsa dönemin ortalama reel
geliri düşmüş olmakt_adır. Düşen ortalama reel gelir şekilde G olarak
işaretlenmiştir. (ŞEKiL 1)
Şekil 1 de özetlenen analizden çıkan ikinci sonuç ise başlangıçtaki reel
gelir düzeyi korunmak isteniyorsa, yani dönem reel gelir ortalaması ile dönem başı reel geliri (başlangıç döneminin başındaki reel gelir düzeyi) eşit
tutulmak isteniyorsa, ikinci dönemin başında önceki enflasyondan daha fazla oranda bir endeksleme gerektiği gözlemidJ..r.
...
_
Bir formül ile göstermek gerekir~e eğer G2 = G1 arzu ediliyorsa, G
= G; (1-e-E) / E eşitliği kullanılarak G2 = G~ (E/ 1;e·Et çöz9mü elde edilir.2
Formül yüzde şekline dönüştürüldüğü takdirde -G2 - G1 I G = [eE(E-1) +
1
1] I eE -1) sonucu ortaya çıkar. Elde edilen formülün .nume~ik olarak analizi yapıldığı, yani çeşitli enflasyon oranları verilerek G = G k katsayısı in2
1
ceJendiği zaman katsayı k kabaca k = ( 1 + 1/2 E) olarak bulunmaktadır;
yani ancak reel gelir düzeyi bir önceki yıhn enflasyonunu n yarısı kadar yükseltildiği takdirde bu dönemin enflasyon sonrası ortalama ge-
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lir düzeyi bir önceki dönemin başlangıç reel gelir düzeyine eşit olabilecektir.
· Bu olgu yaklaşık olarak bir başka şekilde de sergilenebilir. Eğer G integral alınarak üstel şekildtJ hesaplamak yerine yaklaşık olarak geometrik
ortalam~ ile hesaplansaydı
log G 1 = [log G* 1 + log G* /(1 + E)] /2.
\

formülünden faydalanmak gerekecekti. Ancak bu formül -log (1 + E) = -E
yaklaşık değeri kullanılarak log G1 = log G * 1- E /2 .şeklinde basitleştirilebi
lir. Buradan dlog G 1 I dE =-1/2, yani (G1deki yüzde değişme/ E deki yüz·de değişme] = - 1/2 sonucu çıkar. Yani yüzde bir oranındaki bir enflasyon
artışı reel ortalama geliri yüzde yarım düşürmektedir. Buradan dönem sonynda yapılan reel gelir düzeltmesinin (yükseltmesinin) bir evvelki dönem
enflasyonunun kabaca yarısı kadar olması halinde ortalama reel gelir düzeyinin dönem başı reel gelir düzeyine eşit kaldığı sonucu görülebilir. İkin
ci sonuç Şekil 2 de sergilenmekte ve G * 2de gerekli yüzde değişme formülünün numerik analizi de Tablo 1 de sunulmaktadır.

E

eE(E -1) + 1

ENFLASYON o/o

eE ·1
G* YÜZDE NE
KADAR ARTMALI?

- 1

5%

2.53 %

10 %

5.23 %

25 %

13.0 %

50 %

27.0 %

75 %

42.0 %

100 O/o

58.8 %
TJ\DLO 1

G •2

-

G • 1 ile E (enflasyon) nin - ilişkisi

G*1
Hl.SONUÇ
DPT yetkililerinin, ücret artış·ları ile maaş
yüzdesinin enflasyon oranına eşit olması
halinde reel gelir düzeyinin korunmuş olacağı şeklindeki kanılarının kesin
olarak yanlış olduğunu göstermektedir. Buradaki argümanın sadece c) şık
kında ortaya atılan eleştiri ile ilgili olduğu düşünülür ve a) ve b) şıklarındaki
Yukarıdaki teorik açıklamalar
artışlarının zaman içindeki artış
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eleştirilerin de en az buradaki teorik eleştiriler kadar önemli olduğu düşü
nülürse, cebri tasarruf hamlesinin gelir dağılımını önemli ölçüde bozduğu apriori ortaya konulabilir. Esas yapılması gereken buradaki teorik
çerçeve esas alınarak 24 Ocak 1980 sonrasındaki ücret ve maaş gelişme
lerinin (net rakamlar alınarak enflasyon rakamlarının ışığında) reel olarak
incelenmesidir.
Her ne kadar bu bilgiler kamuya açık olmasa da tipik pir kaç ücretli
emekli veya memurun net ücretlerinin enflasyon karşısında izlediği durum
konuya ışık tutabilir. Böyle bir araştırmanın sonuçlarının, el.de edilmesi arzulanan tasarruf artışının ne ölçüde gerçekleştiği gerçeği ile karşı karşıya
bırakılması ise~ normatif de olsa önemli bir analizdir. Bizce tasarruflardaki
bir birim artışın gelir dağılımı ölçütlerinde (örneğin Gini oranlarında) kaç
birimlik bir değişme gerektirdiği hem geleceğin öngörülmesi, hem de geçmişte ne olduğunun anlaşılması ve uluslararası karşılaştırmaların yapıla
bilmesi yönünde son derece anlamlıdır. Ancak bu gerçeklerin ortaya çık
ması için istatistiklerin yayınlanmasının durdurulması değil, tam tersine geniş bir gelir dağılımı araştırmasının ve bir tasarruf araştırmasının başlatıl
ması en sağlıklı yaklaşım olacaktır. Kesin hüküm vermeye yarayacak geniş araştırmaların ancak kamu kesiminin finansmanı ile yapılabileceği de

ortadadır.

NOTLAR

1. Tasarruflar yönünden toplam tasarruf bölü GSMH istatistiğinin incelenmesi ilginç bir tablo arzediyor. Yıllar ve dönemler itibariyla bakıldı
ğında 1980'1i yıllarda artışın tersine önceki yılların ortalama değerlerinin
altına clü$üş bile gözlemlenebiliyor. Türkiye'de tasarrufların, enflasyonun
arttığı yıllarda arttığı ise gözlemlerin diğer bir unsuru.
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YIL

TASARRUF/GSMH

1963 -

67

O. 156

1968 -

72

O. 183

1973 -

77

o.

1978 -

82

O. 198

1983 -

86

0.1815

1980

O. 208

1981

O. 185

1982

O. 188

1983

O. 166

1984

o.

1985

O. 180

1986

O. 209

180

171

~tahmin)

KAYNAK :ÇEŞİTLİ TÜSAİD
RAPORLAR!
dağılımı

konusunda gelir dağılımı araştırması türündeki
kaynaklardan gelen bilgiler gelir dağılımının önemli
bir şekilde bozulduğunu vurgulamakta. Faktör payları araştırmaları işgücü
ve memur gibi sabit gelirlilerin paylarının hemen hemen yarıya indiği konusunda sinyaller verirken TÜSAİD tarafından yaptırılmış çok küçük örnek
. sayısın'daki bir sosyo ekonomik araştırmanın gelir ile ilgili soruJarına verilen cevaplardan elde edilen kabaca hesaplanmış Gini oranları gelir dağılı
mının 1970'1i yılların tüm iyileştirmelerinden bir tersine dönüş sergilediğini
vurgulamakta. Ancak küçük örnek hacmi nedeni ile bu sonuçlar 1968 ve
1973 Gelir dağılımı araştırmalarına benzerlik göstermediğinden ve ori j i. nal bir gelir dağılımı araştırması cinsinde olmadıklarından sadece sonuçların genel tablosundan bahsedilip yakından inceleme yapılmamakta.
2.
A.Erdoğan (1986, sahife 16)
"1963 yılında tüm ücretlilerin ücret maliyeti ortalaması 20,23 TL/gün
iken 22 yılda 142.000 misli (yılda %25.3) artarak 2 873.07 TL/ gün!3 çık
mıştır. Oysa aynı dönemde Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesinin lstanbul Geçinme endeksi 138237 misli artarak (yılda %25.1) ücretlerde %2.7
Ancak gelir

araştırmaların dışındaki
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gelişme temin edilmiştir .......... Memurların ücret ortalaması 1963 de 32.58
TL den 1985 de 2805.50 Ti/ gün'e çıkarken nominal artış 86.12 misli olarak İstanbul geçinme endeksinin altında gerçekleş·miştir. Memur ücretlerinde reel %60.5 gerileme olmuştur. Bu sebeple planlı dönemde memurların reel ücretleri gerilemiş olmaktadır."
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