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SANAYİ ANALİZLERİ

PANDEMİDE ÜRETİM YUKARI, İSTİHDAM VE
ÜCRET AŞAĞI (68)1
Mustafa Sönmez2

Özet
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilen 2018 sonrası sanayi üretimi patinaj yapıp yıllık büyümesi yüzde 1’in altında
kalırken, 2020 yılında da zorlama etkenlerle yaratılan rüzgarla ancak yüzde 1,6 artış gösterebildi. Bunu, birim başına daha az
saatte (daha az fiili istihdam ile) gerçekleştiren sanayi, işgücünün iş yükünü de artırarak bunu gerçekleştirmiş oldu. Bu durum,
“saatlik işgücü veriminin artması” olarak tezahür etti.
Ne var ki, bu bindirilen ağır yüke karşılık, birim üretim başına alınan nominal ücret, tüketici enflasyonu karşısında tutunamadı
ve reel olarak yüzde 5 geriye düştü. Hesap, dolar fiyatı üstünden yapıldığında 2020’de yüzde 24 artan dolar fiyatı karşısında birim üretime düşen ücretteki reel gerileme yüzde 12’yi geçti. Bu da sanayinin su üstünde tutunmasının yükünün emek kesimine yıkıldığının, bölüşümde adaletsizliğin pandemi döneminde artırılarak emek aleyhine büyütüldüğünün göstergesi sayılır.
Sanayi üretimi, pandemi yılı 2020’de yüzde 1,6 artış göstermesine karşın, reel ücretlerin yüzde 5 küçülmesi, üretim-refah büyümesinden ücretlilerin pay alması bir yana, bölüşümde yeni alım gücü kayıplarına uğradıklarını, yoksullaştıklarını gösteriyor.
Bu göreli yoksullaşmanın başka bir fotoğrafı, “Gelire Göre GSYH” verilerinden de izlenebilir. GSYH pastasının işgücü, işletme
kârı ve vergi olarak nasıl paylaşıldığını gösteren bu seride, işgücünün payının gerilediği görülüyor.
2020’de GSYH yüzde 1,8 büyürken, işgücünün GSYH’deki payı bir önceki yıla göre artmadı, 2019’da yüzde 31,3 olan işgücünün
payı, 2020’de yüzde 29,4’e düştü. Geri kalanı ise işletme kârı ve vergi olarak paylaşıldı. Yani, yüzde 1,8 artış da olsa, artan refahtan işgücü pay alamadı, tersine artan milli gelirden payı azaldı. Sanayi işgücü, toplam milli gelirden 2019’da yüzde 7,4 pay
alırken 2020’de payı yüzde 7,1’e düştü.
Sanayi özelinde gözlenen, daha az istihdamla üretim eğilimi, işsizliğe yeni eklemeler yaptı. TÜİK, uzun süre direndiği geniş
tanımlı işsizlik verilerini “atıl işgücü “ tanımıyla da olsa yayınlamaya başlayınca, yüzde 12-13 dolayında seyreden dar tanımlı
işsizliğin gerçekte yüzde 30’u aştığı anlaşıldı. Bu, yine 4 milyon dolayında seyreden iş arayan işsiz sayısının, yani dar tanımlı
işsiz sayısının, gerçekte 10,7 milyona ulaştığını, dolayısıyla gerçek işsizlik fotoğrafının yüzde 60 oranında kamufle edildiğini de
ortaya çıkardı.
Özellikle kadınların işgücü piyasası dışına atılmaları gerçeği öne çıkıyor. Mart 2019-Kasım 2020 arası 20 ayda kadın istihdamında 9 milyon 100 binden 8 milyon 300 bine gerileme yaşandı. Bu, 800 bin net kadın istihdam kaybı anlamına geliyor. Tarım
istihdamında ise kayıp yaklaşık 350 bin. Önemli olan tarım dışı sektörler. Ağırlıkla hizmetler olmak üzere istihdam kaybı 550
bin. Bu dönemde iş arayan kadın sayısında da 380 bin azalma var. İşgücüne kadın katılım oranı 20 ay içinde 4,8 yüzde puan
azaldı. Bu büyük kaybın ne zaman, nasıl telafi edileceği bilinmiyor.
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Dergimiz için özetlenen Sanayinin Sorunları ve Analizleri 68'in tam metnine www.mmo.org.tr/yayinlar adresinden ulaşabilirsiniz.
İktisatçı-Yazar, Makina Mühendisleri Odası Danışmanı
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E

konominin omurgasını oluşturan

sert düşüşlerini telafi ederek yıllık yüz-

değişim, verimliliğin seyrini de ortaya

sanayide, pandeminin damgasını

de 1,6 artış ile 2020’yi kapadı. Bu tır-

koyar.

vurduğu 2020’de bile üretim artışının,

manışta, özellikle yılın ikinci yarısında

yılın ikinci yarısında da olsa sürmesi

izlenen düşük faiz ve genişlemeci para

dikkat çekti. Bunun etkisiyle Türkiye,

politikası etkili olup anlamlı iç talep

2020 yılında Gayri Safi Hasıla (GSYH)sı

yaratırken, Merkez Bankası rezervle-

yüzde 1,8 büyüdü. Türkiye, Çin ile bir-

rinin sıfırlanması pahasına bastırılmış

likte, G-20 ülkeleri arasında büyüyen

döviz kuru politikası da sanayi üretimi-

le çalışma süreleri, çalışılan saate dahil

nin artışında etkili oldu. Özetle, sanayi

edilirken, yıllık izin, resmi tatil gibi üc-

üretim endeksindeki yüzde 1,6’lık ar-

reti ödendiği halde çalışılmayan süre-

nayide aylık artışı ölçen Sanayi Üretim

tış, sanayi katma değerinde yıllık yüz-

ler çalışılan saatin dışında bırakılır.

Endeksi (SÜE) büyük ölçüde örtüşü-

de 2’lik artışla örtüştü ve GSYH’nin yıl-

yor. SÜE hesabında kullanılan veriler

lık yüzde 1,8 büyümesinde sanayideki

Aylık Sanayi Üretim Soru Kağıdı’ndan

büyüme ana etken oldu denilebilir.

ikinci ülke olmakla ayrıştı.
GSYH’deki sanayi katma değeri ile, sa-

elde edilen, işyerinde üretilen sana-

Çalışılan saat, çalışanların temel ücret
ve maaşına konu olan normal çalışma
süresi ne olursa olsun işyerinde fiilen
çalışılan süredir. Ücret karşılığı olan ve
olmayan fazla çalışma ve fazla süreler-

Çalışılan saat hesaplamasında, TÜİK
tarafından yapılan Hanehalkı İşgücü
Anketi’nden elde edilen kayıtlı ücretli

yi ürünlerinin parasal değeri ve Gelir

Patinajdaki sanayi

çalışanların fiili çalışma saat verisi ile

İdaresi Başkanlığı verilerinden hesap-

2020 pandemi yılında sanayi, birçok

lanan ciro bilgilerinden oluşuyor. SÜE

verisi kullanılmaktadır.

ülkede göründüğünün tersine, zorla-

verileri ile istihdam ve ücret verileri bir
araya getirilip ilişkilendirildiğinde, sanayi üretimindeki artışın ya da sanayi
katma değerindeki artışın, istihdam
yaratmadığı, bölüşümü iyileştirmediği, tersine azaltılan istihdam ve düşürülen reel gelirlerle gerçekleştiği görülüyor.

2020’de Sanayi
2020’nin ilk üç ayında “istim üstünde”
görünen sanayi, pandeminin başladığı Mart ikinci yarısında ve Nisan’da
sert düşüş yaşadı. Nisan düşüşü ise
yüzde 31’i bulduktan sonra Mayıs’ta
da bir önceki yılın Mayıs ayına göre

idari kayıtlara dayanan ücretli çalışan

narak da olsa yüzde 1,6 artış göstermiş
olsa da, özellikle Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’ne geçilen 2018 sonrası ciddi bir patinaj içinde. En son anlamlı büyümesini yüzde 9 ile 2017’de
gösteren sanayi üretim endeksi, son 3
yılda ortalama yüzde 0,8, yani yüzde
1’in altında büyüyebildi.

Sanayi üretim endeksi, yıllık çalışılan
saate bölününce “Saatlik işgücü verimi” endeksi elde edilir. Bu endeks
(2015=100) olarak alındığında, pandemi yılında yüzde 8 gibi ciddi bir artış
görülüyor. 2020’de sanayide daha az
saat harcandığı, 2019’a göre yüzde 5,3
daha az çalışıldığı halde, üretimin yüzde 1,6 artmış olması, verimlilik artışını

2015-2017 yıllarına ait 3 yılın ortalama
büyümesi yüzde 6,2 olarak gerçekleş-

yani işgücü verimliliğinin yüzde 8 arttığını gösteriyor.

mişti. Dolayısıyla sanayide büyüme,

Muhtemelen bu sonuç, pandemi ne-

son 3 yılda , önceki 3 yılın 6’da 1’ini bu-

deniyle bir kısım işçilerin ücretsiz izne

lamamış durumda.

çıkartılışı ya da kısa çalışma ödeneği
karşılığı geçici çıkarılmaları sonrası,

Sanayide verimlilik

elde kalan çalışanların iş yüklerini ağır-

yüzde 20’ye yakın düşüş devam etti.

Sanayi üretiminin düzeyi kadar ne

laştırarak gerçekleştirildi.

Ancak, pandeminin “açılma” sına karar

kadar sürede gerçekleştirildiği de

verildiği Haziran ayı ve sonrasında sa-

önemlidir. Bu anlamda, çalışanların

nayi üretimi tırmanışa geçti. Özellikle

harcadığı saat miktarı esas alınır. Bu iki

Sanayide birim ücretin
seyri

Ağustos ve devam eden aylarda üre-

parametrenin, üretim endeksinin, çalı-

Çalışılan saat ile saat başına üretim

tim endeksi aylık ortalama yüzde 10’a

şılan saate bölünmesi ile “Saat başı ve-

için işverenlerin harcadığı bedel ilişki-

yakın artışlar gösterdi. İkinci çeyreğin

rimlilik” bilgisine ulaşılır ve yıllara göre

si, “Birim üretim başına ücret” i veriyor.
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Saat başına çalışmaya ödenen maliyet,

Birim nominal (enflasyondan arındı-

kesimine yıkıldığının, bölüşümde ada-

yani resmi adıyla, “Saatlik İşgücü Mali-

rılmamış) ücret, TÜFE yerine, dolar en-

letsizliğin pandemi döneminde artırı-

yeti”, işveren tarafından ücretli çalışan

deksinden arındırıldığında, birim üc-

larak emek aleyhine büyütüldüğünün

istihdama ilişkin kazanç ve kazanç dışı

ret endeksindeki erimenin son yıllarda

göstergesi sayılır.

işgücü maliyetini kapsar. Mesleki eği-

daha ağır olduğu görülebiliyor.

tim, işe alma, iş elbisesi maliyetleri gibi

Sanayi üretim endeksi, pandemi yılı

diğer işgücü maliyet kalemlerini kap-

Son 10 yılda ortalama yıllık yüzde 15

2020’de yüzde 1,6 artış göstermesine

samaz.

artan dolar fiyatı karşısında birim no-

karşın, reel ücretlerin yüzde 5 küçül-

minal ücretin bazı yıllarda artışlarla

mesi, üretim-refah- büyümesinden

baş edebildiği ama çoğunlukla dolar

ücretlilerin pay almak bir yana, bölü-

Böyle bakıldığında, özellikle pandemi
yılında birim üretim için daha az saat

cinsinden geride kaldığı görülebiliyor.

işgücü kullanan işverenin, işgücü için

Pandemi yılında da dolar fiyatı yüzde

ayırdığı bütçe azalmamış ve nominal,
yani enflasyondan arındırılmamış birim ücret, birim başına 2020’de yüzde
8,7 artmış görünüyor.

yüzde 15’e yakın artış gösterirken, bi-

Bu göreli yoksullaşmanın başka bir

yıp yüzde 12,3’ü buldu.

fotoğrafı, “Gelire Göre GSYH” verile-

Özet olarak, özellikle Cumhurbaşkan-

rim ücretteki yüzde 8,7 artış, enflasyon

lığı Hükümet Sistemi’ne geçilen 2018

ile baş edemedi ve sanayi işçileri birim

sonrası sanayi üretimi patinaj yapıp

sanayi ürünü üstünden aldıkları ücret-

fazla büyüyemezken, 2020 yılında da

te yüzde 5 içeri girdiler. Yani enflasyon

zorlama etkenlerle yaratılan rüzgar-

karşısında alım güçleri 5 puan düştü.

la ancak yüzde 1,6 artış gösterebildi.

Son 10 yıl göz önüne alındığında sanayide 2010-2020 arasında 5 yılda bi-

Bunu, birim başına daha az zamanda

rim reel ücrette gerileme, kalan 5 yılda

gerçekleştiren sanayi, fiilen çalışan iş-

da artış görülüyor. En sert gerilemenin

gücünün iş yükünü de artırarak bunu

2017 yılında yüzde 8’e yakın olduğu,

gerçekleştirince, birim üretim başına

2019’da ise yüzde 8 artış yaşandığı an-

verimlilik de artmış göründü.

laşılıyor.

Reel ücrette düşüş
İşbaşında kalabilen sanayi ücretlileri
için şu söylenebilir. Hem iş yükleri arttı, birim üretimi daha az çalışan yerine
getirmek zorunda kaldı; hem de birim
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işgücünün payının gerilediği görülüyor. İşgücü payı, işletme, kurum tarafından çalışanın yaptığı iş karşılığında,
ayni ve nakdi olarak ödenen toplam
para olarak tanımlanıyor. Nakdi ya da
ayni olarak ödenen maaş-ücretler ile
işverenler tarafından çalışanlar adına
ödenen sosyal güvenlik katkıları da bu
toplama dahildir.
2020’de GSYH yüzde 1,6 büyürken, işgücünün GSYH’daki payı bir önceki yıla
göre artmadı, 2019’da yüzde 31,3 olan
düştü. Geri kalanı ise işletme kârı ve

ücret, tüketici enflasyonu karşısında

vergi olarak paylaşıldı. Yani, yüzde 1,6

tutunamadı ve reel olarak yüzde 5

artış da olsa, artan refahtan işgücü pay

geriye düştü. Hesap, dolar fiyatı üs-

alamadı, tersine artan milli gelirdeki

tünden yapıldığında 2020’de yüzde

payı azaldı. Sanayi işgücü, toplam milli

üstünde tutunmasının yükünün emek

de 5 geriledi.

nasıl paylaşıldığını gösteren bu seride,

lık, birim üretim başına alınan nominal

yüzde 12’yi geçti. Bu da sanayinin su

çenin alım gücü, 2019 yılına göre yüz-

işgücü, işletme kârı ve vergi olarak

işgücünün payı, 2020’de yüzde 29,4’e

üretime düşen ücretteki reel gerileme

edemedi ve birim başına ellerine ge-

rinden de izlenebilir. GSYH pastasının

Ne var ki, bu bindirilen ağır yüke karşı-

24 artan dolar fiyatı karşısında birim

başına aldıkları ücret, enflasyon ile baş

radığını, yoksullaştıklarını gösteriyor.

24 artınca, nominal birim ücretteki ka-

İşgücüne yüklenerek
yüzme

Ne var ki, 2020’de tüketici fiyat endeksi

şümde yeni alım gücü kayıplarına uğ-
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gelirden 2019’da yüzde 7,4 pay alırken
2020’de payı yüzde 7,1’e düştü.

