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1- GİRİŞ 

Uluslararası refah düzeyi karşılaştırmaları için 

günümüze dek birçok kavramlar ortaya atılmış ve en ideal gös¬ 
tergenin kullanılabilir hale gelmesi için çok değerli araştır¬ 

malar ve çalışmalar yapılmıştır. 

Bu çalışmalar sonucu ortaya atılan kavramlar içinde 
en önemlisi ve halen Dünya Bankası tarafından kullanılan gös¬ 

terge Fert Başına Milli Gelir veya diğer bir deyişle Fert Ba¬ 

şına Gayri Safi Milli Hasıla olmuştur. 

Bu çalışmada uluslararası refah düzeyi karşılaştırma¬ 
larının amacı irdelenecek, Milli Gelir Hesap Sistemi kısaca 

özetlenecek ve Fert Başına Milli Gelir'in üstün ve zayıf yan¬ 

lan ortaya konacaktır. Bu kavramın zayıf taraflarının gideril¬ 

mesi daha mükemmel hale getirilmesi için günümüze dek yapı¬ 
lan girişimler de ele alınacaktır. 

Bu arada yeni getirilen yöntem etraflıca izah edi¬ 

lerek örnekler sunulacaktır. Ortaya atılan yeni kavramın ikti¬ 

satçılarca ilerde daha geniş şekilde işlenebileceği umuduyla 
hareket edilmiş olup tüm kusurları ve hataları yazarına aittir. 
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2— ULUSLARARASI REFAH DÜZEYİ KARŞILAŞTIRMALARININ AMACI 

Son yıllarda, özellikle II. Dünya Savaşından günümüze 

dek uluslararası refah düzeyi karşılaştırması yapmak için sayısız 

girişimde bulunulmuştur. Bu tür karşılaştırmaların çok değişik 
amaçlan vardır. Bu amaçlan birkaç noktada toplamak mümkündür* 

a) Ekonomik gelişme ve kalkınma düşüncesinin var¬ 

lığı, daha doğrusu böyle bir düşünceyi kavrama, bu tür karşılaştır¬ 
mayı gerekli kılmaktadır. Yani hangi ülke diğer bir ülkeden ne ka¬ 
dar ileridedir (veya bunun tam tersi) . 

b) Birçok ekonomik gelişme teorisinde uluslararası 
refah düzeyi karşılaştırmaları başlıca rolü oynamaktadır. Bu tür 

karşılaştırmalar ekonomik gelişme teorilerinin ampirik çalişmala- 
nna veri teşkil etmektedir. 

c) . Milli Gelir ve refah hesaplama yöntemleri farklı 
olmasına rağmen, dünya ekonomisindeki farklı iki sistemin (kapi¬ 
talist ve sosyalist sistem) başan derecelerinin göstergesi ola¬ 
rak bu tür karşılaştırmalara başvurulmaktadır. 

d) Yardım veren ülkeler açısından bu karşılaştırma¬ 
ların önemi kredi tahsisinde kendini göstermektedir. Kredi miktan, 
faiz düzeyi ve hatta kredi alanı dahi refah düzeyine göre belir¬ 

lenmektedir. Aynı durum uluslararası kredi kuruluşları için de ge- 
çerlidir, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (IBRD), 
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Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa İskan Fonu (ERF) ve benzer 
kuruluşlar genellikle bu kritere göre hareket etmektedir. Öte 
yandan Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşların da bu kritere 

göre hareket -ettiği söylenebilir. (Hatta Birleşmiş Milletlerin 
Bütçesine her devletin katkısının ne olacağı Fert Başına Milli 
Gelirin büyüklüğüne bağlıdır.) 

e) Gelişmekte olan ülkelerden özellikle planlı 
kalkınma yöntemini izleyenlerin (Türkiye gibi) planlama bürola¬ 

rında çalışan uzmanların, planlama çalışmalarında ve plan dokü¬ 
manlarında belli amaçlar ortaya koyabilmeleri için bu karşılaş¬ 
tırmalara başvurmaları gerekli olmaktadır. 

3- MİLLİ GELİR HESAP SİSTEMİNİN KISA BİR ÖZETİ 

Uluslararası refah düzeyi karşılaştırmalarında kul¬ 
lanılan göstergelere geçmeden önce, onlara temel teşkil eden Mil¬ 
li Gelir Hesap Sistemini kısaca açıklamakta yarar vardır. Bilin¬ 

diği gibi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla belirli bir zaman süresi 
içinde (1 yıl) bir ülkede üretilen nihai mal ve hizmetlerin mil¬ 

li para birimi cinsinden toplamının ifadesidir. Eğer 0 ülke için¬ 
de yabancı üretim faktörleri (yabancı sermaye, yabancı işgücü gi¬ 
bi) yoksa ve ulusal üretim faktörleri yurt dışında faaliyet gös¬ 
termiyorsa bu tanım Gayri Safi Milli Hasıla ile özdeşleşecektir. 

Yani ^ 

GSMH = GSYİH + (Yurt dışındaki ulusal üretim faktörle¬ 
rinin gelirleri - Yurtiçindeki yabancı uluslar 

üretim faktörlerinin gelirleri) 
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GSMH = GSYİH + (Net) Dış Alem Faktör Gelirleri. 

özdeşliğini yazmak mümkündür. Net dış alem faktör gelirleri ne¬ 
gatif olduğu zaman GSMH *CGSYİH, pozitif olduğu zaman da 
GSMHyGSYİH olacaktır. 

İşte GSMH'nm hesaplanmasında GSYİH esas teşkil ede¬ 
cektir. 

Gayrisafi Milli Hasıla başlıca üç yöntemle hesaplan¬ 

maktadır. 

1) Üretim Yöntemi : Bu yöntemle ekonomideki tüm mal¬ 
ların üretim miktarları fiyatları ile çarpılarak üretim değerle¬ 

ri bulunur. Çift saymayı önlemek için ara mallarının değeri düşü¬ 

lür ve GSYİH hesaplanır. Genellikle sektörel bazda toplulaştırıl- 
mış üretim rakamları katma değer oranlan ile çarpılarak hasıla 

rakamlarına ulaşılır. 

Xi i nci malın miktan 

Pi i nci malın fiyatı 

Vi i nci malın katma değer oranı olsun. 

T, PiXi = Üretim değeri 
«*- t 

V* ViPiXi = GSYİH (Faktör fiyatları ile) olacaktır. 
»'-i 

Bu rakama (Vasıtalı Vergiler-Sübvansiyon) ifade¬ 
si ilave edilerek Piyasa fiyatları ile GSYİH1ya ulaşılır. Net dış 
alem faktör gelirlerinin ilavesi ile de piyasa fiyatları ile GSMH 
ya ulaşılır. 
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Bu yöntemin uygulanmasında karşılaşılabilecek 

en büyük sorun hizmetler kesiminde olacaktır. Gerçekten hizmet¬ 
ler fiziki bir mal gibi hesaplanmazlar. Örneğin ulaştırma hizmeti¬ 
ni alalım. Ankara-İstanbul arası yolcu seferi yapan bir otobüsün 

azami 40 yolcu aldığını varsayalım. Bu otobüsün yılda kaç sefe¬ 

re çıktığını ve her seferde kaç yolcu aldığını bilmek çok zordur. 
Bazen azami yolcu sayısı ile gidebileceği gibi bazan da çok az sa¬ 

yıda yolcu ile seyredebilir. Aynı şekilde her otobüsün performan¬ 
sını hesaplamak çok zor olmaktadır. Bu nedenle genellikle herbir 
hizmet sektörünün üretimi ve katma değeri fiziki üretim sektör¬ 

leri (tamm ve sanayi) ile ilişkilendirilerek (belli bir oransal 
ilişki) hesaplanır. 

2) Gelir Yöntemi : Üretim faktörlerine yani işgücü, 
sermaye, toprak ve teşebbüse yapılan ödemeler olan ücret, faiz, 
rant ve kâr toplanırsa faktör fiyatlarıyla GSYİH'ya ulaşılır. Net 
vasıtalı vergilerin (vasıtalı vergi-sübvansiyon) ilavesi ile piya¬ 
sa fiyatlarıyla GSYİH'ya, bu rakama net dış alem faktör gelirleri 
ilavesi ile de piyasa fiyatları ile GSMH'ya ulaşılmış olur. 

Bu yöntemle milli hasılanın hesabı için çok sağ¬ 
lıklı ücret istatistikleri, gelir ve kurumlar vergisi beyanname¬ 
leri ve çeşitli meslek gruplarının gelirlerine ilişkin anketlere 

ihtiyaç vardır. Daha çok ileri ülkelerde kullanılma olanağı olan 
bu yöntemin, istatistiklerin güvenilirlik derecesinin sınırlı ol¬ 

duğu gelişmekte olan ülkelerde başarı oranı düşüktür. 
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3) Harcama Yöntemi s Üretim faktörleri sahipleri el¬ 
de ettikleri geliri yaratılan hasılaya (yani üretilen mal ve hiz¬ 
metlere) harcayacaklarından, 

GSMH = Toplam Tüketim + Toplam Yatırım 

+ (İhracat - İthalat) 

özdeşliğini yazmak mümkündür. Burada akla gelebilecek bir du¬ 
rum da kişilerin tüm gelirlerini harcamayıp, bir kısmını tasarrufa 
ayırabilecekleridir. Ancak tasarruf-yatınm eşitliği tanımlaması 

sözkonusu olunca, özdeşliğin sol tarafında yatırım harcaması bu 

kaygıyı ortadan kaldırmaktadır. 

Dikkat edileceği gibi sağ tarafta GSMH'ya yapılan 
harcamalar sıralanmıştır. Burada toplam tüketim kamu tüketimi ve* 

özel tüketimden oluşmaktadır. Toplam yatırım da sabit sermaye ya- 

tırımJan ve stok değişmesinin bir toplamıdır. Sabit Sermaye Yatı¬ 
rımları ve Stok' Değişmesi de ayn ayrı Kamu ve Özel Sabit Sermaye 
Yatırımları ve Stok Değişmesinin toplamlarının ifadesidir. Yani - 

GSMH,= Özel Tüketim + Kamu Tüketimi + Özel Kesim 
Sabit Sermaye Yatırımları + Kamu Kesimi 
Sabit Sermaye Yatırımları + Özel Kesim 

Stok Değişmesi + Kamu Kesimi Stok Değişme¬ 

si + (İhracat-İthalat) 

ifadesinde sağ taraftaki tüm harcama rakamlarının toplanması ile 

GSMH’ya ulaşılabilir. İthalat, İhracat rakamları ile kamu kesimi 
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tüketim, yatınım ve stok değişmesi genellikle tam güvenilir bir 

biçimde istatistiklere geçmektedir. Özel Yatmmlar için yapılan 
anketler için de (az gelişmiş ülkelerdeki belli orandaki hata 
payı bir yana) aynı şeyi söylemek mümkündür. Ancak özel tüketim 
için hanehalkı tüketim anketlerine başvurmak gerekmektedir. Bu 
da çok uğraştmcı ve değerlendirilmesi fazla zaman alan bir yön¬ 
temdir. Çok ileri ülkeler bu yöntemi diğer yöntemlerin kontrolü 

için uygulamayı tercih etmektedirler. 

Üç Yöntemi aşağıdaki Şema halinde göstermek mümkündür : 

Üretim Gelir Harcama 

Vı Xı Pı Ücretler Özel Tüketim 
(+) (+) (t) 

V2 X2 P2 Özel Sabit .Sermaye 
(+) (+) Yatırımları 

( + ) 

Rant Özel Stok Değişmesi 
( + ) ( + ) 

Vn Xn Pn Kâr Kamu Tüketimi 

•ğ\Vi Xi Pi GSYİH 
*** Faktör Fiyatlarıyla 

( + ) 
Kamu Sabit Sermaye 
Yatırımları 

(+) ( + ) 
Vasıtalı Vergi Kamu Stok Değişmesi 

(-) ( + ) 
Sübvansiyonlar İhracat 

GSYİH (Piyasa Fiyatlarıyla) (-) 
Dış Alemden gelen Faktör Gelirleri 

(-) 
Dış Aleme giden Faktör Gelirleri 

İthalat 

GSMH (piyasa Fiyatlarıyla) 



4- ULUSLARARASI REFAH DÜZEYİ KARŞILAŞTIRMALARINDA 
KULLANILAN BAŞLICA GÖSTERGELER 

a) Fert Başına Gayri Safi Milli Hasıla : GSMH'nm 
nüfusa bölünmesi sonucu ortaya çıkan bir göstergedir. Reel terim¬ 

lerle ifade edilebilmesi için her yıl yapılacak karşılaştırmalar¬ 
da diğer ülkelerle birlikte belirli bir ülkenin para birimi ile 
ifade edilmesi gerekir. Dünya Bankası'nm yaptığı karşılaştırma¬ 
lar ABD Dolan cinsindendir. 

b) Fert Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla : Böyle 
bir göstergenin kullanılması, örneğin yabancı sermaye veya yaban¬ 

cı işgücünün yoğun olduğu ülkelerde, yabancı faktör gelirlerini 

de kapsayacağından FB GSMH'dan farklı rakamlar verecektir. 

c) Fert Başına Harcanabilir Gelir s Bu göstergenin 
kullanılmasını isteyenler, genellikle gelirin bir kısmının ver¬ 

giye gittiğini, kişinin gelirin bu kısmını harcamaya yetkisi ol¬ 
madığını, bu nedenle fertbaşına harcanabilir gelirin uluslararası 

karşılaştırmalara konu olmasının daha doğru olacağını ileri sü¬ 
rerler. Bu görüş doğru olmakla birlikte, toplanan vergilerin dev¬ 

let tarafından tekrar harcanarak bireylerin yararına sunulmasını, 
dolayısı ile izafi bir gelir şeklinde refahına katkıda bulunduğu¬ 
nu gözden kaçırmaktadır. 
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d) Fert başına Özel Tüketim ; Fertbaşma düşen ka¬ 
mu tüketim harcamalarını kapsamaz. Halbuki yukarıda da değinildiği 

ı 

gibi kamunun tüketim için yaptığı harcamalar genellikle ya alt 
yapı tesisleri şeklinde bireylerin satın alacağı malların daha 
ucuza maloİmasını sağlayacak türde harcamalardır, ya da sağlık, 

eğitim v.b. konularda yaptığı harcamalardır ki bu tür hizmetler 

paralı olsa idi özel tüketimi artırıcı rol oynayacaktı. 

e) Fertbaşma Toplam Tüketim : Refah düzeyinin en \ 

iyi göstergelerinden biridir. Ancak toplam tüketimin GSMH'nm bir 
fonksiyonu olduğu unutulmamalıdır. Böyle olunca fertbaşma top¬ 

lam tüketim de fertbaşma GSMH'nm seviyesine göre belirlenecek¬ 
tir. 

I 

Yukarıdaki tüm göstergeler GSMH'dan türetilmiş 
olup FB GSMH'nm ileride değineceğimiz sakıncalarını içermekte¬ 
dir. 

Bütün bunların yanında bazı ekonomistler çeşitli 
fiziki göstergelere başvurulmasını önermektedirler. Örneğin fert¬ 
başma çimento üretimi (veya tüketimi), fertbaşma çelik üretimi 
(veya tüketim) v.b. 

Ayrıca bazı ekonomistler bunlara ilave olarak 

sosyal göstergelerin kullanılmasının doğru olacağını ileri sürmüş¬ 
lerdir. Bu sosyal göstergeler içinde en önemlisi "Doğumdan İtiba¬ 

ren Beklenen Ömür (Hayat Ümidi) dir. Diğerlerini de şöyle sırala¬ 
mak mümkündür î 
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- 1000 kişiye düşen doktor sayısı 
- 1000 kişiye düşen sağlık personeli sayısı 

- 1000 kişiye düşen yatak sayısı 
- 1000 kişiye düşen öğretmen sayısı 
- Fertbaşına günlük kalori tüketimi. 

Bütün bu göstergeler gelir seviyesi ile çok ya¬ 

kından ilişkilidir. Durum böyle olunca FB GSMH’nm neden başlıca 
gösterge olarak kullanıldığı anlaşılır. 

5- REFAH DÜZEYİ KARŞILAŞTIRMALARINDA FERT BAŞINA GAYRİSAFİ 
MİLLÎ HASILA*NIN YERİ 

Diğer göstergelerin FB GSMH'nın bir fonksiyonu olması, 
onun en geçerli bir gösterge olarak kabul edilmesine neden olmuş¬ 
tur. 

Gerçekten de Türkiye için 1962-1981 yıllan arasında 
yaptığım inceLeme sonucu 1968 yılı sabit fiyatlan ile FB GSYİH, 
(TL.) FB Özel Tüketim, (TL.) FB Toplam Tüketim (TL.), FB Çimento 
Üretimi (Kg.) ve FB Elektrik Enerjisi Üretiminin(Kwh); FB GSMH (TL. ) 
nm bir fonksiyonu olduğunu görmek mümkündür. 

Yapılan regresyon analizlerindeki bulgulan şöyle özet¬ 
lemek mümkündür ; 

a- FB GSYİH (F.F)= - 63,07+0,903 FB GSMH(P.F.) 
(0,017) R2= 0,994 

(Bkz. Tablo 1, Grafik 1) 
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fe- PB Öz.Tük. = 693,22+0,496 FB GSMH 
(0,024) 

R2 = 0,959 
(Bkz. Tablo 2, Grafik 2) 

c- FB Top. Tük. = 663,04 +0,624 FB GSMH 
(0,016) 

R = 0,988 

(Bkz. Tablo 3, Grafik 3) 

d- FB. Elk.Enerji Ür. = -396,61+0,1834 FB GSMH 
(0,011) 

R = 0,944 

(Bkz. Tablo 4, Grafik 4) 

e- FB. Çimento ür. = -237,7 + 0,11576 FB. GSMH 
( 0,004) 

R2 = 0,979 
(Bkz. Tablo 5, Grafik 5) 

Görüldüğü gibi korelasybn katsayıları çok yük¬ 
sek ve eğim katsayısının standart sapması ise çok düşüktür. Bu 

durum FB GSMH’ya büyük bir üstünlük sağlamaktadır. Ama FB 
GSMH'nm bu üstün yanı onun eksik taraflarını sıralamaya engel 

olamaz. Şöyle ki : 
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Tablo s 1 - FB. GSYÎH ile FB. GSMH Arasındaki İlişki (1968 Fiyatlarıy! 

Yıllar Y= FB. GSYİH (FJ?) X= FB. GSMH (P.F) ¥= FB. GSYİH (F.F) 
Tahmini Değerleri 

1962 2.385 2.654 2.361 

1963 2.553 2.839 2.528 

1964 2.596 2.882 2.566 

1965 2.597 2.902 2.585 

1966 2.831 3.169 2.823 

1967 2.864 3.221 2.873 

1968 3.004 3.350 2.989 

1969 3.095 3.443 3.073 

1970 3.179 3.550 3.170 

1971 3.377 3.816 3.410 

1972 3.493 3.999 3.575 

1973 3.546 4.111 3.676 

1974 3.763 4.304 3.851 

1975 3.990 4.526 4.051 

1976 4.255 4.786 4.286 

1977 4.374. 4.870 4. 362 

1978 4.470 4.906 4.394 

1979 4.353 4.785 4.285 
1980 4.219 4.638 4.152 

1981 4.294 4.720 4.226 

? = - 36,07 + 0,90304 X 
(0,0169) 

R2 = .99375 
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2 - PB Özel Tüketim İle FB GSMH Arasındaki İlişki 
(1968 Fiyatlarıyla) 

Y= FB Özel Tüketim X= FB. GSMH 
?= FB Özel Tüketim 

Tahmini Değerler 

2.018 2.654 2.009 

2.094 2.839 2.101 

2.076 2.882 2.122 

2.087 2.902 2.132 

2.267 3.169 2.264 

2. 281 3. 221 2.290 

2. 352 ' 3. 350 2.354 
2.387 3.443 2. 400 

2. 426 3. 550 2. 453 

2.695 3.816 2.585 

2.801 3.999 2.676 

2.766 4.1U 2.731 

2.874 4.304 2.827 

2.957 4.526 2.937 

3.192 4.786 3.066 

3.223 4.870 3.108 

3.075 4.906 3.125 

2.901 4.785 3.065 
2.901 4.638 2.993 

2.899 4.720 3.033 

? = 693,22 + 0,49577 X 
(0,0241) 

0,959 
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Tablo : 3 - FB. Toplam Tüketim ile FB. GSMH Arasındaki İlişki 
(1968 Fiyatlarıyla) 

Yıllar Y = FB. Toplam 
Tüketim X = FB. GSMH 

f =FB. Toplam Tü¬ 
ketim Tahmini De¬ 
ğerleri 

1962 2.347 2.654 2.318 

1963 2.435 2.839 2.434 

1964 2.422 2.882 2.460 

1965 2.446 2.902 2.473 

1966 2.630 3.169 2. 639 

1967 2.669 3.221 2.672 

1968 2.742 3.350 2.752 

1969 2.811 3.443 2.810 

1970 2.851 3-550 2.877 
1971 3.123 3.816 3.043 
1972 3.242 3.999 3.157 

1973 3.215 4.111 3.227 

1974 3.343 4.304 3.347 

1975 3.468 4.526 3.486 

1976 3.739 4.786 3. 648 
1977 3.783 4.870 3.700 

1978 3. 682 4.906 3.723 

1979 3.517 4.785 3.647 

1980 3.551 4.638 3.555 
1981 3.558 4.720 

-

3.607 

? = 663,038 + 0,62363 X 
(0,01605) 

R2 = 0,988 
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4 - FB. Elektrik Enerjisi Üretimi İle FB. GSMH 

Arasındaki İlişki 

Y = FB. Elk.En. ' $= FB. Elk.En. 
Ür. (Kw/h.) &= FB. GSMH Ür. Tahmini 

Değerleri 

123 2.654 90, 

134 2.839 123 

146 2.882 132 

159 2.902 136 

174 3.169 185 

190 3.221 194 

207 3.350 218 

228 3.443 235 

244 3.550 254 

270 3.816 303 

303 3.999 337 

326 4.111 357 

345 4.304 393 

390 4.526 433 

447 4.786 481 

492 4.870 497 

510 4.906 503 

517 4.785 481 

524 4.638 454 

547 4.720 - 469 

: - 396,61 + 0,1834 X 
(0,0105) 

1! 

CM « 0,9441 
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Tablo i 5 - FB. Çimento Üretimi ile FB GSMH Arasındaki îlişki 

Yıllar 
Y = FB. Çimento 
Üretimi (Kg.) • X= FB. GSMH 

¥ =FB Çimento 
Üretimi Tahmini 
Değeri 

1962 80 2.654 70 

1963 91 2.839 91 

1964 97 2.882 96 

1965 104 2.902 98 

1966 121 3.169 129 

1967 130 3.221 135 

1968 141 3.350 150 

1969 168 3.443 161 

1970 180 3.550 173 
1971 209 3.816 204 

1972 227 3.999 225 

1973 235 4.111 238 
1974 229 4.304 261 

1975 271 4.526 286 

1976 303 4.786 316 

1977 331 4.870 326 
1978 360 4.906 330 
1979 317 4.785 316 
1980 290 4.638 299 
1981 330 4.720 309 

¥ = - 237,7 + 0,11576 X 
(0,004) 

R2 = 0,979 
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(i) FB. GSMH bir aritmetik ortalama rakamıdır. 

Aritmetik ortalama uç değerlerden çok etkilenmektedir. Bir ülkede 

çok zengin 4-5 ailenin yanında milyonlarca fakir ailenin gelirle¬ 
rini birbirine katıp ortalamasını almak, refah karşılaştırmalarında 

yeterli olamaz. Zira zengin ailelerin gelirleri ortalamayı yüksel-*- 

tecek ve ulaşılan rakam toplumun gerçek refahını yansıtmayacaktır. 
Bu nedenle her ülkenin mod gelir grubundaki ortalama gelirin kar¬ 

şılaştırılması daha doğru olacaktır. Yalnız bunun çok uğraştıncı 
olduğunu kabul etmek gerekir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
gelir dağılımının hesaplanması uzun sürmekte, bu nedenle her yıl 

gelir dağılımı araştırması yapılamamaktadır. Hatta yapılan araştır¬ 
maların sonuçları 2-3 sene gecikme ile yaymlanabilmektedir. Bunun 

da refah karşılaştırmalarında pratik bir yararı olmayacaktır. Daha 

doğrusu güncel olamıyacak böyle bir yöntemi kullanmak yerine baş¬ 

ka yöntemlerle FB GSMH'nm eksik yanlarını ortadan kaldırmak için 
yapılacak çalışmalar daha yararlı olacaktır. 

(ii) Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri ülkeden 
ülkeye farklılıklar göstermektedir. Bazı ülkeler Milli Gelir He¬ 

sapları içine sadece fiziki üretim rakamlarını dahil etmekte, hiz¬ 
metleri bir transfer olarak yorumlamaktadırlar. Özellikle Doğu Blo- 
ku ülkeleri Devlet Hizmetlerini yapılmış bir üretimin sonucu kaza¬ 
nılmış bir gelirin transferi şeklinde ele almakta, Milli Gelir He¬ 

sapları dışında tutmaktadırlar. Durum böyle olunca karşılaştırma 
aynı baza oturmadığından hatalı olmaktadır. 
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(iii) Milli Gelir Hesaplarının Güvenilirliği 
de FB GSMH karşılaştırmalarında sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 
Özellikle az gelişmiş ve tarıma dayalı ülkelerde, tarımsal alanda 
çalışanların ayni gelirleri çoğu kez hesapların içine kısmen de 
olsa girmemektedir. Öte yandan birçok ülkede Milli Gelir Hesapla¬ 
rını sağlıklı bir biçimde yapabilecek yetişkin insangücü azlığı 
nedeni ile bu tür hesaplar hatalı ve yetersizdir. Ayrıca teknolo¬ 

jik gelişmeler uzaktan takip edildiğinden bu tür hesaplar çok 
geç yapılmakta, güncelliğini kaybettiğinden zamanında kullanılama¬ 

maktadır. Karşılaştırmalarda aynı yıl rakamlarını kullanmanın öne¬ 

mi burada da kendini göstermektedir. 

(iv) Uluslararası karşılaştırmalarda FB GSMH, 
reel terimlerle yani belli bir ülkenin para birimi cinsinden ifade 

edildiği için, FB GSMH rakamlarının doğruluğundan çok, döviz kur¬ 
larının yanıltıcı olabileceği gerçeği gözden kaçmamalıdır. Uluslar¬ 

arası karşılaştırmalarda genellikle FB GSMH, ABD Doları cinsin¬ 

den ifade edilmektedir. Milli para biriminden ABD Dolarına resmi 

döviz kuru üzerinden çevrildiği için karşılaştırma hatalı ve yanıl 

tıcı olabilmektedir. Çünkü resmi döviz kuru ile serbest piyasada 

oluşan kur farklılık gösterebilmektedir. Aslında döviz kurunun kul¬ 

lanılması ne derece doğrudur, bu bile tartışmalıdır. Zira döviz kur 
genel bir satınalma gücünün göstergesi değildir. Sadece dış ticare¬ 
te konu olan mallar için böyle bir şey sözkonusu olabilir. Öte yan¬ 
dan yurtiçi enflasyon oranı ile döviz kuru ayarlamaları (yani deva¬ 
lüasyon oranlan) aynı değilse zaman içinde çok farklı ABD Dolan 
cinsinden FB GSMH rakamlanna ulaşılabilir. Konuya bir açıklık ge¬ 
tirmek için iki örnek vermek daha doğru olur. 
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Örnek 1 s 1977'de Türkiye’de resmi döviz 

kuru 1 ABD Dolan = 19,25 TL. iken serbest piyasada 22-25 TL. arasın¬ 
da işlem görüyordu. TL. cinsinden FB GSMH'yı 19,25 = 1 ABD Dolan 

paritesine göre hesaplayınca FB GSMH olması gerekenden daha büyük 
bir değer almış oluyordu. 

Örnek 2 : Türkiye'de 1970-1975 döneminde 

yurtiçi enflasyon ortalama yüzde 20 dolaylarında artmakta iken res¬ 
mi kur 1 ABD Dolan = 15 TL. olarak kalmış ve bu kararlı durumunu 

korumuştu (Hatta bir ara 13,75 TL. ye kadar inmiştir). Halbuki GSMH 
reel artışı yanında, enflasyonun da etkisi çok şişmiş ve döviz kuru 
değişmediği için 5 yıl gibi bir sürede ABD Dolan cinsinden PB GSMH 
3 misli artmış gibi gözükmüştür. 

Gözden kaçan nokta şudur î Milli paranın 

değer kaybı veya değer kazanması yani döviz kurunun milli paranın 

aleyhine veya lehine değişmesi döviz rezervi ile ilgilidir. Örnek 2 
bunun açık bir kanıtıdır. Sözkonusu dönemlerde Türkiye'nin döviz 
rezervi, döviz talebine Öylesine kifayet ediyordu ki, serbest piya¬ 
sada oluşan döviz kuru bile resmi kurun üstüne çıkamamıştı. (Tam 
tersi durumda yani enflasyon oranı sıfır olsaydı ve döviz talebi 

döviz rezervlerini zorlayacak bir seviyede olsaydı, serbest piyasada 
daha yüksek bir kur oluşurdu. Bu durumda milli para cinsinden FB 
GSMH ancak reel artış oranı kadar artacak, buna karşı döviz kuru 
aleyhine değiştiği için, 1975 yılında ABD Doları cinsinden I-B GSMH, 
1970 dekinden daha düşük bir düzeyde gözükecekti). 
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(v) Fiyat seviyelerinin farklı olması da ulus¬ 

lararası refah düzeyi karşılaştırmalarında sağlıklı bir sonuca 

ulaşmayı engelleyen çok önemli bir faktördür. Gerçekten de ileri 
ülkelerle geri kalmış ülkelerin fiyat seviyeleri çok farklıdır. Fi¬ 
yat seviyelerinin çok farklı oluşunun başlıca nedeni de, özellikle 
az gelişmiş ülkelerde dış ticarete konu olmayan malları fiyatlan¬ 
dırma sistemidir. Genellikle dış ticarete hizmetler konu olmaz. Bu 
nedenle fiziki malların çoğunun fiyatı az-çok birbirine yakındır. 
(Örneğin petrolün fiyatı az gelişmiş olsun, gelişmiş olsun tüm ülke¬ 
lerde büyük farklılıklar göstermez) Fakat hizmetlerin fiyatı, geli¬ 

ri düşük ülkelerde çok ucuzken, gelişmiş ülkelerde çok daha yüksek¬ 
tir. Ayrıca. GSMH'nm büyük bölümünün (yüzde 60 ve daha, fazlasının) 
hizmetler kesiminin katma değeri olduğu düşünülürse dünya gelir 

yelpazesinin gelişmişler lehine neden bu denli açık olduğu anlaşı¬ 
lır. Dünya Kalkınma Raporu 1981- Dünya Bankası yayınında 1979 yılın¬ 

da FB GSMH'sı en yüksek ülke ile en düşük ülke arasında. 213,75 kat 
(*) 

fark olduğu gözlenmektedir. 7 Bir yandan FB GSMH’sı 80 ABD Dolan 

olan Bhutan ile 90 ABD Dolan olan Bangladesh öte yandan 13 920 ABD 

Dolan ile İsviçre ve 17 100 ABD Dolan ile Kuveyt’i karşılaştmr- 
sak refah seviyelerinin gerçekten de 155-214 kat arasında değiştiği¬ 

ni iddia etmek zordur. Eğer az gelişmiş iki ülkedeki fiyat seviyele¬ 

ri çok düşük ise, örneğin ticarete konu olmadığı için hizmetler $ 90 

daha ucuzsa bu, fiyatlar genel seviyesini düşük tutacağından, bu ül¬ 
kelerin GSMH lan ileri ülkelerin fiyatlan üzerinden hesaplanırsa 
FB GSMH lan biraz daha şişecek ve belki aradaki fark 155-230 de¬ 

ğil ama 15-20 kat olacaktır. Gerçi bu, refah seviyeleri arasındaki 

eşitsizliği gidermez ama daha makul sonuçlar elde etmemize yardım 
eder. 

(x) World Development Report 1981, The VVorld Bank, August 1981 
S. 134-135 Table:1. 
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Aslında fiyat seviyelerini etkileyen başlıca fak¬ 

törleri sıralamakta yarar vardır. Bunlar y- 

- Uluslararası ulaştırma maliyeti, 

- İç ulaştırma maliyeti, 
- İzlenen vergi politikasıdır. 

Aynca binalara kamunun ekonomide aktif rol oynadığı ülkelerde kamu 
işletmelerinin fiyat politikası da ilave edilebilir. 

Gerçekten de her bir ülkenin alışveriş yaptığı 

diğer ülkelerle uzaklık veya yakınlığı uluslararası ulaştırma ma¬ 
liyetini dolayısı ile fiyat seviyesini etkiler. Bu durum bir ülke¬ 

nin içindeki bölgeler için de geçerlidir. Örneğin ticaret merkezle¬ 
rine yakın şehir, kasaba ve köylerin diğerlerine nazaran ucuz mal 
temini iç ticaretin maliyetine bağlanabilir. Aynı şekilde bir ül¬ 
kenin coğrafi yapısı (engebeli olup olmaması, denizle çevrili olup 
olmaması, nehirlerinin kanal olarak kullanılabilmesi v.b. durumları) 

o ülke içindeki ticaretin maliyetini etkiler. 

Vergi politikası da malların piyasaya intikali 

sırasında kendini gösterir. Eğer ithalat ve üretim vergi oranlan 

yüksekse malların piyasa fiyatları o denli yüksek olacaktır. Aynı 
şekilde ihracat için sağlanan sübvansiyonlar da fiyat seviyesinin 

artmasına neden olur* Buna karşın ithalat ve üretim için sübvansiyon 
politikası izlenmesi de fiyat seviyesinin düşük tutulmasını sağlar. 
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Fiyat politikası ile kamu kuruluşları genel fiyat 

seviyesini düşük tutabilirler. Bu durum bütç.e açıklan ile sonuçla- 
( 

nır ve kaçınılmaz olarak seri devalüasyonlar gerektirir. Böylece 
hem FB GSMH düşük fiyattan dolayı küçük bir rakam olur. Hem de 
devalüasyonla yabancı para birimi cinsinden daha da ufalır. 
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6. ULUSLARARASI REFAH DÜZEYİ KARŞILAŞTIRMALARI İLE İLGİLİ 
ÇALIŞMALAR 

Bu çalışmaları üç grupta değerlendirmek mümkündür J 

a. Birinci grupta doğrudan milli gelir karşılaştırmala¬ 

rı üzerine yapılan çalışmalar yer almaktadır. 

a.l Colin CLARK : Bu konuda ilk girişim olarak 

Prof. Colin CLARK'ın çalışması kabul edilmektedir. 1937'de "Uluslar¬ 
arası Birim" kavramını ortaya atmıştır. Uluslararası Birim* in tanımı¬ 

nı CLARK şöyle yapmıştır : "Reel Milli Gelir'in 1 UB'lik kısmı, 
1924-1934 yıllarında ortalama 1 ABD Doları ile değiş ilebilen malla¬ 

rın miktari olarak alınmıştır." 

Prof. CLARK ayrıca düşük gelirli doğu ülkeleri 
için, tüketim kalıplarına daha uygun, daha temsil edebilir düşünce¬ 
si ile "Doğu Birimi" kavramını ortaya attı. Doğu Birimi ile kastedi¬ 

len de UB'de olduğu gibi aynı dönemdeki 1 Hindistan Rupisinin satın 
alabileceği mal miktarıdır. 
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Prof. CLARK kamu harcamalarını Milli Gelir he¬ 

sapları dışında tutmuştur. Karşılaştırmalarında ülkelerin fert ba¬ 
şına milli gelirlerini deflate etme amacına yönelmiştir. Genellikle 
çalışmasını başka amaçlarla toplanan fiyat verilerine dayandırmış¬ 
tır. Gerek UB ve gerekse DB için fiyatları alman malların kalite 

farklılığının giderilmesi için bir ayarlama yapılıp yapılmadığı, 

çalışmasında tam açıklığa kavuşmuş değildir. 

a.2 Milton GILBERT ve Ihving KRAVIS : 1954* t e ya¬ 

yınladıkları çalışmalarında ana amaç ABD ve birkaç Avrupa ülkesi 

arasında göreli miktar karşılaştırmaları elde etmek, daha doğru bir 

deyişle milli hasıla ve onu oluşturan harcama bölenlerinin göreli 

düzeylerini saptamaktır. Araştırmacılar milli geliri oluşturdukla¬ 
rını düşündükleri mal gruplarının nisbi fiyat seviyelerini gözönü- 

ne almışlar ve sözkonusu ülkelerin reel gelirlerini ABD ve Ortala¬ 

ma Avrura fiyatları cinsinden hesaplamışlardır• 

Her ne kadar makul ağırlıklar kullanılacağı dü¬ 
şünülse bile, reel gelirin parçalarını oluşturan, mallardan hangile¬ 
rinin karşılaştırmaya konu olacağı, daha doğrusu - harcama yöntemi 
kullan ildiği için - harcama sepetine konacak malların nasıl belir¬ 

leneceği her zaman için cevaplandırılması gereken soru olarak kala¬ 
caktır. 
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a.3 William HOLLISTER : Harcama yöntemini kullana¬ 

rak kızıl Çinin fert başına tüketimini hem ABD hem de Çin göreli 
fiyat ağırlıklarını esas alarak, ABD fart başına tüketimine göre 

endeks değerlerini hesaplayan HOLLISTER, Paasche - Laspeyre dağı¬ 
lımını ortaya atmıştır. Daha doğrusu Çin fiyat ağırlıklı fert ba^ 
şına tüketim endeksi ile ABD fiyat ağırlıklı fert başına tüketim 
endeksi arasındaki farkı ortaya koymuştur. 

a.4 Morris BORNSTEIN : BORNSTEIN'in çalışması da 
harcama yöntemini kullanarak, HOLLISTER'e benzer bir biçimde SSCB 

ve ABD'nin milli hasılalarını karşılaştırmak ve her iki ülkenin 

fiyatlarıyla ağırlık setleri oluşturup, bir çeşit satmalma gücü 
pariteleri hesaplayarak, bunları harcama mallarını deflate etmede 

kullanmaktır. Karşılaştırma için sözkonusu olan malların kalite 

sorunu hesaba katılmamıştır. Bu nedenle sonucun doğruluğu üzerinde 

araştırıcı da pek fazla durmamıştır. 

a.5 JAPON EKONOMİK PLANLAMA BÜROSU : 

Japon Ekonomik Planlama Bürosu, Ekonomik Araş¬ 
tırma Enstitüsü 1963Üeyayınladığı araştırmada ABD ve Japonya fiyat 
seviyelerini saptamıştır. Enstitü harcama yöntemini kullanarak hem 

ABD hem de Japon tüketim kalıplarının ağırlık setini esas almıştır. 
Ancak, fiyatları alınan malların karşılaştırılabilir olup olmaması 
konusu pek kesin değildir. Zira ikinci elden yayınlanmış veri kul¬ 
lanılmıştır. 
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a*6 Dan USHER : 

D.Usher'in kendi kavramı olan "sosyal ihtiyaç¬ 

lar" kavramına tekabül etmek üzere, İngiltere ve Tayland arasında 
yaşara standardını karşılaştırmak amaoı ile İki ülke arasında satın 
alma gücü paritesini bulmak için Tayland'ın tüketim kalıp setini 

oluşturan malları İngiltere'deki fiyatları ile ağırlıklandırmaştır. 
İhtiyaçların sınırını Tayland'ın ihtiyaçları ile bir tutan bu an¬ 
layışla USHER gelişmiş bir ülkedeki fiyat setini kullanmanın lüks 
malların ağırlığının küçük olması nedeni ile daha sağlıklı sonuca 

ulaştıracağını iddia etmektedir. Ancak, ihtiyaçların ne olması ge- 
r 

rektiği konusunda yine keyfi davranıştan kurtulamaraaktadır.1963'teki 
bu çalışmasını 1968'de yazdığı "The Price Mechanism and the Meaning 
of National Statistics" adlı kitabında "Purchasing Povver Parity-PPP" 

Doktrinini ortaya atarak daha geliştirmiştir. Burada da teorik ola¬ 
rak hem İngiliz hem de Tayland'ın milli gelirlerini önce Tayland 
fiyatları sonra da İngiliz fiyatları ile ağar İlklendirmiş tır • USHER'- 
in modelinde iki mal vardır. Bunlar makina ve hububattır. İki ülke¬ 

deki tüketim eğilimini aynı kabul etmiştir. İngiltere'deki fert ba¬ 
şına gelir 2 birim hububat ve 4 birim makina, Tayland'daki fert ba¬ 

şına gelir ise 2 birim hububat ve 1 birim m ak in aya tekabül etmekte¬ 

dir. Böylece makina cinsinden hububat fiyatı İngiltere'de 2, Tayland'¬ 
da ise 1/2 olmaktadır. Böylece makina cinsinden bu iki ülkenin fert 

başına milli geliri şöyle olmaktadır. 

C*) "The Thai National Income at United Kingdam Prices" makalesinden 
bahisle Wilfred Beekerman'ın "International Comparison of Real 
Incomes" s. 14-15. 
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İngiliz fiyatları ile' 

Tayland'ın FB MG = 5 
İngiltere'nin FB MG = 8 

Tayland fiyatları ile 

Tayland'ın PB MG = 2 
İngiltere'nin FB MG = 5 

Tayland fiyatları ile İngiliz PB Milli Geliri 
Tayland'ın PB MGelirinin 2,5 katı iken İngiliz fiyatları ile 1,6 
katı olmaktadır. Pisher ' in ideal indeks i kullanıldığında katsayı 

/ İngiliz fiyatları ile İngiliz FBMG Tayland fiyatları İle İngiliz FBMG~ 
7 Ingiliz fiyatları ile Tayland FBMG x Tayland fiyatları ile Tayland FBMG 

= 2 olmaktadır. 

USHER bu teorik basite indirgenmiş örnekten 

sonra satın alma gücü paritesi (PPP) doktrinine yaklaşır ve döviz 
kurlarını modelin içine sokar. İngiltere ve Tayland'ın PPP'si şu 
eşitsizliği oluşturur. 

PT ^ P PU 

veya Py ve P^'nin büyüklüğüne 
bağlı olarak 

d ir. 
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Burada F = Döviz Kuru 

P ss İngitere tüketim setine dahil mallara göre Baht 
J (Tayland para birimi) ile Sterling'in alış gücü 

oranıdır. 

Pjj, = Tayland tüketim setine dahil mallara gar e Baht 'ile 
Sterling'in alış gücü oranıdır. 

Formüle dönüştürürsek; 

»A v's 

İP Q HP Q 
TJ İİT İÜ -D Tm'IT vıT 
U “ HP Q T = İP. QV “Ti İÜ iü itfıü ır 

Burada : P^T inci malın Tayland'taki fiyatı 

Pİ(J inci malın İngiltere'deki fiyatı 

Ç*iT inci malın Tayland'daki tüketimi miktarı 

inci malın İngiltere'deki tüketim miktarıdır. 
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Şimdi yukarıdaki eşitsizlikte yerlerine koyarsak 

> İI QİU ^ _ .<T ^PiT iT 
^ F ^ ""o Erıa Qu ^piu qit 

5Ü.P q rp Q " 
1 İT İT ^ „ / -ı il iU S—5— F^N —Q— olur* İO ^iT tTi iU iu 

Ülkelerin parasal milli gelirlerini de 

Yu4j = Qİ(J İngiltere'nin parasal milli geliri 

Yt Baht = 2-PİT QiT Tayland'ın parasal milli geliri 

şeklinde yazmak mümkündür. 

YU£ 
   katsayısı ile her üç tarafı çarparsak eşitsizlik 
T Baht . _ ....... 

şu şekle dönüşür. 
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veya 

YT Baht 

USHER bu modelinde eğer serbest rekabet sözkonusu olsaydı ve 

tüm ülkelerin paraları konvartibl olsaydı PPP = P olurdu diyor. 

Bunu engelleyen hususlarida - özel olarak seçtiği İngiltere ve 
Tayland örneği için - şematik olarak aşağıdaki şekilde olduğu gibi 
sıralıyor. (Şekil î 1 ) 
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Şekil : 1- TayİEind ve İngiltere Arasındaki Fiyat Zinciri 

Bunun yanında ülkede katlı döviz kurları uygulanıyorsa veya 

dövizin serbest piyasadaki hareketlerini önleyici devletin direkt 

müdahalesi varsa, o zaman satın alma gücü par iteler i ile döviz ku¬ 
runun farklılıklar göstereceğini belirtiyor. 



1963 yılı için US HER, Tayland ve İngiliz FB Milli Gelirini 
hem Tayland hem de İngiliz fiyatlarıyla hesaplamıştır. Sonuçlar* 
ş öyledir: 

XİP,m Q-m = '34»55 i Tayland fiyatlarıyla Tayland FBMG ı - l İl X 1 

ÜlPiy = 450,97 î> İngiliz " İngiltere FBMG 
n 

HPİT Qi(j = 217,10 i Tayland " İngiltere FBMG 
İÎPiU QiT = 162,47 i İngiliz " Tayland FBMG 
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b. İkinci grupta ele alınan çalışmalar uluslararası 

fiyat karşılaştırmalarını içermektedir. 

b.l AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU İSTATİSTİK BÜROSU 

Üye Ülkelerin kömür ve çelik sanayilerinde ça
lışan işçilerin nisbi gelirlerini saptamayı hedef alan çalışma 
1953 yılında yapılmıştır. Her iki kategoride çalışan işçilerin ge
lirleri ve tükettikleri malların satmalına gücü pariteleri hesap
lanarak uluslararası karşılaştırma yapılmıştır. 

b.2 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - LATİN AMERİKA EKONOMİK 
KOMİSYONU (ECLA) 

1963 yılında yayınlanan bu çalışma, çok geniş 
mal gruplarını içeren kalite ve diğer önemli sorunların da çözümüne 
yer vermiştir. Latin Amerika ile ABD'deki başlıca şehirlerin nisbi 

fiyat seviyelerini hesaplayan çalışmaya göre eğer her bir şehrin 
fiyat seviyesi tüm ülkenin fiyat seviyelerini temsil ediyor kabul 

edilirse, uluslararası bir karşılaştırma yapılabilecektir. 
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b.3 FEDERAL ALMAN CUMHURİYETİ İSTATİSTİK BÜROSU * 

Peryodik olarak her yıllığında yayınlanan ça¬ 

lış m asında İstatistik Bürosu, diplomatik temsilcilerin topladığı 
verilerle, 15 ülkenin ve Almanya'nın ağırlık setlerini gözönüne 
alarak s atın alma gücü par i t eler ini tahmin etmektedir. 

o. Üçüncü grupta parasal olmayan göstergeleri içeren 
çalışmalar yer almaktadır. 

c.l M.K. BENNETT 
\ 

1951'de Bennett Uluslararası Yaşama Standart¬ 

ları karşılaştırması için yaptığı çalışmada, enerji tüketimi, ara¬ 

ba sayısı, öğrenci kayıt sayısı gibi birçok fiziki göstergeyi en¬ 
deks şeklinde ele alarak.: ve her gösterge için birinci sıradaki 

ülke = 100 varsayarak her ülke için tüm göstergelerin endekslerini 
toplayıp toplam endeks sayılarına ulaşmış ve genel bir sıralama 

yapmıştır. 

c.2 A.H. G1EAS0N 

1961'de yayınladığı ve "Sosyal Yeterlik Metodu" 

dediği çalışmasında ABD ile Japonya arasında, yaşama standardı karşılaş¬ 
tırması yapmıştır. Yöntem olarak da, her ülkenin gerçek fert başına 
milli .geliri, tahmin ettiği geçim maliyetine bölünerek bir katsayı 
^elde edilmiştir. Döviz kurları ile Japonya-ABD fert başına milli 
gelir oranlarındaıyüzde 600 daha yüksek bir katsayı ortaya çıkmıştır. 
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c.3 W. BECKERMAN 

1966'da yayınladığı çalışmasında MDilzeltilmiş 

parasal olmayan göstergeler" yöntemi ile fiziki göstergeler kulla¬ 
narak fert başına özel tüketimi tahmin etmeye çalışmıştır. Mode¬ 
lindeki değişkenler şunlardır• 

xı S F.B. Özel Tüketim (Bağımlı Değişken) 

X2 = Yıllık F.B.çelik tüketimi (Kg) (Açıklayıcı Değişken) 

*3 = Yıllık F.B.Çimento Üretimi (10 Ton) »t II 

X4 = Yıllık F.B. gönder il en mektup sayısı II II 

X5 1= F.B.mevcut radyo alıcısı sayısı x 10 II II 

X6 = F.B.mevcut telefon sayısı x 100 •t II 

X7 -- F.B.Yol aracı sayısı x 100 1» II 

X8 = Yıllık F.B. Et 'tüketimi (Kg) M n 
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Tüm kombinasyonları göz önün e alarak, 

yani j 

x1 = f (x2), f(x3), f(x4)  f(x8) 
xx = f(x2,x3), f(x2,x4), f(x2,x5)  ...f(x?,x8) 
Xı = f(X2,X ,X4). f(X2jX3,Xş)•••••••••••••••*••••»f(Xg,X^,Xg) 

xx = f(xx, X2, X3> x4# x5, X6, X?, Xg) 

olacaJc şekilde aşağıdaki tipte eş itliklerle regresyon analizleri 

yapmıştır. 

1. Tip eşitlik î X = a + a_X„ + 3.x.  a X 1± 2 d 33 nn 
(Doğrusal) 

2. Tip eş itlik : log \ = \ +  \Xo&n 
(Çift Logaritmik) 

3. Tip öş itlik î 1/X = c1 + c9loğX2 +  cnİ0®Kn 
(Ters logaritmik) 

4. Tip eşitlik : X^ = + d2loğX2 +  d^loğK^ 
(Yarı Logaritmik) 

5. Tip eş itlik î X_ = + e„/X0 +    e/X l ı 2 d n n 

Bu eşitliklerden en iyi sonucu aldığı eşitlik¬ 

lerden Ülkeler için PB Özel Tüketim tahminleri yapmış (Tablo : 6) 
ve bu tahminlerle resmi kurlara göre hesapladığı PB özel tüketimi 
karşılaştırmıştır. (Tablo : 7) 



Tablo : 6 Düzeltilmiş Parasal Olmayan Göstergeler Yöntemi ile Tahminde Elde 
Edilen En Mükemmel Eşitlikler 

Çifte Logaritmİk Eşitlikler 

(1) X1 = 0,273 

(2) X1 = 0,053 

(3) X1 =-0,052 

(4) xı = 1,435 

(5) xı = 0,920 

(6) xı = 0,396 

(0,045) (0,060) (0,044) ' 

(8;âîi)x2 +(o;âîl)x6 
(8;Si8)xa 

■ 0,113 X + 0,434 X (0,099) 3 (0,074) 5 
• 0,141?*.?+ 0,231 X + 0,324 Xfi 
(0,069) (0,076) (0,072) 

r2 = 0,974 

r2 = 0,9 66 

r2 = 0,849 

r2 = 0,892 

r2 = 0,948 

r2 = 0,924 

Aşağıdaki ülkeler dışındakiler 
için kullanılmıştır. 

Suudi Arabistan Küba,Uruguay 

Kıta Çini 

Sovyetler Birliği,Bulgaristan, 
Çekoslovakya, Arnavutluk 
Macar is tan, Polonya, Etopya, 
Sudan,Dominik Cumhuriyet i, Haiti» 
Bolivya, Ekvador, Paraguay, Burma, 
Kıbrıs, Ör dün, Kor e Cumhuriyeti, 
İzlanda, İrlanda,Doğu Almanya 

Rcmanyâ 

Kot : 4 ve 5 inci eşitliklerin korelasyon katsayıları çok yüksek olduğu halde, regresyon katsayılarının 
standart sapııalanmn büyük olmasından dolayı ilgili ülkelerin tahminleri yapılmamıştır. 



1 
2 

3 
4 
5 
6 
T 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
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î 7 - Düzeltilmiş Parasal Olmayan Göstergeler Yöntemiyle 
1960 Yılı İçin Tahmin Edilen F.B Gerçek Özel Tüketim 
Endeksleri (ABD * 100) 

BECKERMAN ' RESMİ DÖVİZ 
YÖNTEMİ KARLARINA 

ÖLKE ENDEKSİ GÖRE ENDEKS 

ABD 100,0 100,0 
İsveç 77,4 54,5 
Kanada 77,0 73,9 
Avustralya 65,4 57,2 
İngiltere 61,7 49,9 
Danimarka 59,2 46 ,6 
İsviçre 59,1 55,6 
Yeni Zelenda 58,6 56,0 
Norve ç 57,4 34,9 
Almanya 56,1 41,2 
Fransa 54,3 47,4 
Belçika 53,6 ' 48,3 
Hollanda 45,0 31,3 
Finlandiya 41,3 32,5 
Avusturya 40,8 29,2 
İtalya 30,8 22,3 
Japonya 28,7 12,6 
İsrail 27,8 45,8 
Güney Afrika 26,0 35,8 
Romanya 25,2 (...) 
Arjantin 23,8 18,5 
Lübnan 22,8 (...) 
İrlanda 22,0 27,5 
Hong Kong 19,6 (...) 
İspanya 19,5 13,6 
Venezüella 18,9 31,8 
Portekiz 17,0 11,6 
Şili 16,9 20,9 
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Tablo : 7 - (Devam) 

SIRA ÜLKE 

BECKERMAN 

YÖNTEMİ 
ENDEKSİ 

RESMİ DÖVİZ 
KORLARINA 
GÖRE ENDEKS 

29 Uruguay 16,2 (...) 
30 Cezayir 13,8 (...) 
31 Yugoslavya 13,5 6,1 
32 Meksika 13,4 16,2 
33 Yunanistan 12,7 16,4 
34 Mali 12,6 (...) 
35 Küba 12,2 (...) 
36 Brezilya 12,1 6,4 
37 Kolombiya 11,4 10,9 
38 Rodezya 11,2 5,4 
39 Türkiye 9,8 ) 27,2 
40 Kıta Çini 9,4 (...) 
41 Irak 9,0 (...) 
42 Suriye 8,6 (...) 
43 Peru 8,1 (...) 
44 Fas 8,1 6,7 
45 Tunus 7,9 (...) 
46 Tayvan 7,4 5,4 
47 İrsin 7,3 (...) 
48 Mısır 6,4 (...) 
49 Seylan (Srilanka) 5,3 5,8 
50 , Gana 4,8 7,9 
51 Suudi Arabistan 4,0 (...) 
52 Tayland 3,7 4,0 
53 Kongo 3,2 (...) 
54 Hindistan 3,1 (...) 
55 Nijerya 2,6 (...) 
56 Endonezya 2,4 (...) 
57 Pakistan 2,3 (...) 

KAYNAK : W. BECKERMAN, International Comparisons of Real Income, 
P. 36-37, Tabie : 5. 
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7. ÖNERİLEN YÖNTEM 

Sosyal Yeterlik Metoduna benzer sayılabilecek bu yön¬ 
temde ücret önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal yeterlik - meto¬ 

dunda ilgili bölümde izah edildiği gibi bir kişinin tüketmesi ge¬ 

reken mal grubu paraya çevrilerek ve P.B. GSMH bu para miktarına 
bölünerek ulaslararası gerçek gelir karşılaştırması yapılmıştı. 

Yani yöntemde mal grubunun yerini ücret almaktadır® Teorik olarak 
asgari ücretin asgari geçim düzeyine göre belirlenmesi gerekir. 

Asgari geçim düzeyi d© sosyal yeterlik metodunda öngörülen mal gru¬ 

bu ile özdeş görülebilir. Şu farkla ki sosyal yeterlik metodunda 

el© alman mallar tüm ülkeler için aynı olduğu halde» asgari ücret 

her toplumun kendi yapısına uygun bir seviyede olmaktadır. Yalnız 

asgari ücreti kullanmanın tek sakıncası» hükümetler tarafından uzun 

süre baskı altında (yani sabit) tutulmasıdır. Bu sakıncayı bertaraf 
etmek için asgari ücret yerine yeni yöntemde ortalama ücret kulla¬ 

nılmıştır. kısacası yeni yöntem PB GSMH/Ortalama Yıllık Ücret’i 
tün ülkeler için ülkelerin para birimleri ile hesaplamak ve onları 
bir endeks şeklinde ifade etmektir, 

e 

Ortalama ücrete ulaşmak için tarım dişi ücret ödemeleri 
tarım dışı istihdama bölünmüştür. Yıllık baza oturtmak için de iki 
alternatifle çalışılmıştır : 
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a) Tarım dışı haftalık ortalama çalışma saati ile saat 

başına ortalama ücret çarpılarak 52 katı alınmıştır* 

b) Günde 8 saatten haftada 7 gün ödeme yapıldığı var¬ 
sayılarak? 

Saat başına ortalama ücret x 8x7 x 52 =* yıllık or¬ 
talama ücrete ulaşılmıştır. 

14 OECD ülkesi için yapılan çalışmanın sonuçları 

(Tablo : 8)' de verilmiştir. 

OECD'nin Alış Gücü Paritelerini esas alarak hesapladığı 
FB GSMH ile döviz kurlarına göre FB GSMH endeks değerleri karşı¬ 
laştırmalı olarak (Tablo : 9)'da verilmiş tir. 

Yeni yöntemin iki alternatifi ile Alış Gücü Par iteler i 

ve Döviz Kurlarına göre FB GSMH endeks değerlerinin karşılaştır¬ 
ması da (Tablo : 10 ve ll'de) izlenebilir. 
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Tablo : 8 - FB GSMH - Yıllık Ortalama Ücret Oranları (1975) 

Ülkeler 

EB GSMH/ 
Ortalama 

Ücret 1/ 

1 , ’ 

Endeks 

EB GSMH/ 
Ortalama 

Ücret 2/ 
Endeks 

Almanya 0.8068 112.37 0.5835 112.88 

Er ansa 1.0446 145*49 0.7965 154.09 

İtalya 0.4789 66.70 0.3961 76.63 
Hollanda 0.7061 98.34 0.5220 100.99 

Belçika 0.8730 121.59 0.5519 106.77 

Lüksemburg 0.6964 96.99 0,5086 98.39 

İngiltere 0.5987 83.38 0.4661 90.17 

İrlanda 0.4912 68.41 0.3605 69.74 

Danimarka 0.7424 103.40 0.4090 79.13 

Yunanistan 0.9630 134.12 ' 0.7343 142.06 

10 Ülke 
Geometrik 
Ortalaması 0.7180 100.00 0.5169 100.00 

İspanya 0.8483 118,15 0.6438 124.55 

Portekiz 0.5856 81.56 0.4256 82.34 
ABD 0.8408 117.10 0.5420 104.86 

j aponya 0.6278 87.44 0.6278 121.45 

y Saat başına ortalama ücret x haftalık ortalama çalışma süresi x 52 

2/ Saat başına ortalama ücret x 8 x 7 x 52 
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Tablo t 9 - Alış Gücü Pariteleri ve Döviz Kurlarına Göre 

FB. GSMH Endeks Değerleri (1975) 

Ülkeler 

Alış Gücü Parite- 
sine Göre FB.GSMH 

Endeksi 

Döviz Kurlarına 
Göre FB. GSMH 

Endeksi 
Fark 

Almanya 110 130 -20 

Fransa 110 123 -13 

İtalya 85 66 +19 

Hollanda 110 122 -12 

Belçika 106 121 -15 

Luxemburg 126 126 -

İngiltere 98 79 +19 

İrlanda 63 50 +13 

Danimarka 113 143 -30 

Yunanistan 56 44 +12 

10 Ülkenin 
Ortalaması 

Geometrik 
100 100 — 

İspanya 77 53 +24 

Portekiz 42 30 +12 

ABD 141 138 + 3 

J aponya 97 93 + 4 
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Tablo : 10 - FB GSMH/Ortalama Ücret ile Alış Gücü Par iteler i 
ve Döviz Kurlarına Göre FB GSMH Endeks Değerleri (1975") 

â 

Ülkeler 

FB GSMH/ 
Ort. 
Ücret 
Endeksi 

Döviz 
Kurlarına 
Göre 
FB GSMH 
Endeksi 

Alış Güoü 
Par .Göre 
FB GSMH 
Endeks i Fark Fark 

(1) (2) (3) (1-2) (3 )* 

Almanya 112.37 130 110 -17.63 + 2,37 

Fransa 145.49 123 110 +22.49 +35.49 

İtalya 66.70 66 85 + 0.70 -18.30 

Hollanda 98.34 12 2 110 -23.66 -11.66 

Belçika 
*• 

121.59 121 106 + 0.59 +15.59 

Lüks emburg 96.99 126 126 -29.01 -29.01 

İngiltere 83.38 79 98 + 4.38 -14.62 
t 

İrlanda 68.41 50 63 +18.41 + 5.41 

Danimarka 103.40 143 113 -39.60 - 9.60 

Yunanistan 134.12 44 56 +90.12 +78.12 

10 Ülke 
Geometrik Ort. 100.00 * 100 100 — -

İspanya 118.15 53 77 +65.15 +41.15 

Portekiz 81.56 30 42 + 51.56 +39.56 
ABD 117.10 138 141 -20.90 -23.90 

j aponya 87.44 93 97 - 5.56 - 9.56 

(■*) I. Alternatif 
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(■3İ ) Tablo : 11 - PB GSMH/Ortalama Ücret ile Alış Gücü Pariteleri 
ve Döviz Kurlarına Göre FB GSMH Endeks Değerleri (h>>') 

t 

* 

Ülkeler 

PB GSMH/ 
Ort. 
Ücret 
Endeksi 

Döviz 
Kurlarına 
Göre 
PB GSMH 
Endeksi 

Alış Gücü 
Par .Göre 
FB GSMH 
Endeksi Fark Park 

(1) (2) (3) (1-2) - (1-3) 

Almanya 112.88 130 110 -17.12 + 2.88 

Fransa 154.09 123 110 +31.09 +13.09 

İtalya 76.63 66 85 +10.63 - 8.37 

Hollanda 100.99 122 110 -21.01 - 9.01 

Belçika 106.77 121 106 -14.23 + 0.77 

lüks em bur g 98.39 126 126 -27.61 -27.61 

İngiltere 90.17 79 98 +11.17 - 7.83 

İrlanda 
t 

69.74 50 63 +19.74 + 6.74 

Danimarka 79.13 143 113 -63.87 -33.87 

Yunanistan 142.06 44 56 +98.06 +86.06 

10 Ülke 
Geometrik Ort. 100.00 100 100 - -

İspanya 124.55 53 77 +69.55 +47.55 

Portekiz 82.34 30 42 + 52.34 +40.34 

ABD 104.86 138 141 -33-14 -36.14 

j aponya 121.45 93 97 +28.45 +24.45 

(«) II. Alternatif 
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Tablo : 12 - FB GSMH/Ortalaıaa Ücret ile Alış Gücü Pariteleri 
ve Döviz Kurlarına Göre FB GSMH Endeks Değerleri 

Esas Alındığında Ülkelerin Refah Sıralaması (İİU/) 

Ölkeler 

FB GSMH/ .j 
Or t. Ücret-' 
Endeksi 
Refah 
Sıralaması 

FB GSMH/ / 
Ort .Ücret-* 
Endeksi 
Refah 
Sıralaması 

Döviz 
Kurlarına 
Göre 
FB GSMH 
Endeksi 
Refah 
Sıralaması 

Alıg Gücü 
Par it eler ine 
Göre 
FB GSMH 
Endeksi 
Refah_ 
Sıralaması 

Almanya 6 5 3 4-5-6 

Fransa 1 1 5 4— 5—6 

İtalya 14 13 10 10 

Hollanda 8 8 6 4-5-6 

Belçika 3 7 7 7 
4 

Lüksemburg 9 9 4 2 

İngiltere 11 10 9 8 

İrlanda 13 14 12 12 

Danimarka 7 12 1 3 

Yunanistan 2 2 13 13 

İspanya 4 3 11 11 

Portekiz l£ 11 14 14 

ABD 5 6 2 1 

İaponya 10 4 8 9 

1/ I. Alternatif 

2/ II. Alternatif 
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Refah sıralaması ise (Tablo 12)'4e gözlendiği gibi bü¬ 
yük farklılıklar yaratabilmektedir, ücretle ilgili veriler ILO'nm 
"Yearbook of Labor Statistics 1981"; G6MH ile ilgili veriler de 

Birleşmiş Milletler'in "Statistical Yearbook 1980" adlı yayınlar¬ 
dan alınmıştır. 

Refah sıralamalarında en büyük farklılık Yunanistan ve 

İspanya’da görülmektedir. Bu ülkelerde istatistiklerin güvenilir¬ 
liği yanında, ücretlerin uzun süre baskı altında tutulmuş olması 

da sonucu etkilemiş olabilir. 

Türkiye için aynı yöntemi uygularsak; 
10 ülke Geometrik Ortalaması = 100 iken 
I. alternatife göre 55.45, 

II. alternatife göre ise 77.02 

olmaktadır. Başka bir deyişle refah sıralamasında I. alternatife 
göre İtalya'dan sonra, II. alternatife göre ise İrlanda ve İtalya'¬ 
dan önce yeralmaktadır. 

Bu yönteme yöneltilebilecek eleştirilerin başında ücre¬ 
tin genel fiyat seviyesini temsil etmiyeceği konusu gelebilir. Ger¬ 

çekten de input-output tablolarına bakıldığında her bir sektör için 

ücret-üretim oranları düşük görülmektedir. Sektörel bazda tek tek 
bakıldığında ücret-üretim oranlarının dolaysız işgücünü ele aldı¬ 
ğı için yanıltıcı olması bu tür eleştirilere sebep olabilmektedir. 
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DİE tarafından hazırlanan ve DPT tarafından baz alınarak 

kullanılan 1973 Yılı Endüstrilerarası İşlemler Tablosuna bakıla¬ 
cak olursa, örneğin 15* sektör olan Şeker Üretiminde maaş ve ücret 
ödemelerinin vergili toplam üretime oranı yüzde 11,37'dir. Bu oran 

yalnız dolaysız emek girdisi için yapılan ödemeyi gözönünde tutmak¬ 
tadır, Şeker üretimi için dolaysız ve birinci dereceden dolaylı 
emeği hesap etmek için (64 sektörlü input-output tablosuna göre)î 

W lc:X,+ a. ' W, Xnc- foıroülünü kullanmak gerekir, 15 15 ı 15 1 15 

Burada W = Ücret üretim oranını, 
a = Girdi üretim katsayısını, 

X = Üretimi, 

ifade etmektedir. 

Dolaylı ve dolaysız emek-üretim oranı örneğimizde; 

11,37 + 10,61 * x15 = 22,98 Xl5 

olmaktadır. 

Aynca n.ci dereceden dolaylı emek ile aşınma paylarının 
içerdiği birikmiş emek de ilave edilirse bu oranın daha da büyü¬ 
yeceği gözönünde tutulmalıdır. 
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15. sektör ücret/katma değer oranı da yüzde 32,9'dur. 
(Tüm ekonomi için bu oran yüzde 28 dolayındadır) Tanm dışı 
ücret/katma değer oranı ise yüzde 36,1'dir.-^ 

Bunun yanında tanm dışı ücret dışı gelirler de; 

(1 + r,) (aLjX} ♦ WjLj) 

formülü gereği ara malları kullanımı (ki dolaysız emek içermek¬ 
tedir) ve ücret ödemelerinin büyüklüğüne göre belirlenmektedir. 

Burada r kâr oranını, L işgücünü ifade etmektedir. 

Ücret dışı ödemeler de, görüldüğü gibi belli bir dereceye 

kadar, ücretin bir fonksiyonu olduğuna göre, harcamalar açısın¬ 
dan da ücretin genel fiyat seviyesini belirleyici rolü olduğunu 
kimse inkâr edemez. Gerçekten de; 

Toplam Arz = Toplam Talep 

yanı; 

GSMH + İthalat = Tüketim + Yatırım + İhracat 

eşitliğinden hareket edilirse, eşitliğin sağ tarafındaki en önem¬ 

li harcama unsuru olan tüketim talebinin en büyük kalemini oluş¬ 
turan özel tüketimde ücretin payı önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
da genel fiyat seviyesinin bir göstergesi olan GSMH zımni defla- 
törünü ne denli etkileyebileceğini göstermektedir. 

* Dördüncü Beş Yıllık Plan Modeli ve Yan Çalışmaları-Ek Tablolar- 
DPT, İPD, UVPŞ. 
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Bu yöntemden hareketle, oluşturulacak bir düzeltme endeksi 
ile FB GSMHMar ülkeler bazında ve belli bir ülkenin para birimi 

(örneğin ABD Doları) cinsinden ifade edilebilir. 

Bunun için karşılaştırılacak FB GSMH rakamları yıllık orta¬ 
lama ücrete bölündükten sonra, ABD doları ile ifade edilecekse 
ABD için ; 

FB GSMH nnnn ■ __ _ ı 1 tt ı — 1.0000 Ortalama. Yıllık Ücret 

olmak üzere endeks alınacak ve ABD Doları ile ifade edilen ülkele¬ 

rin FB GSMH rakamları her bir ülkenin ABD Doları = 1.000 olan en¬ 

deks rakamına bölünmek suretiyle düzeltilebilir. Böylece daha an¬ 

lamlı bir karşılaştırma ortaya çıkabilir. 

Bunu bir örnekle açmaya çalışalım : 1975 yılında Türkiye'de 
FB GSMH milli para" cinainden 12.867 TL.'dır. Aynı yıl ortalama yıl¬ 
lık ücret ödemesi kişi başına 32.320, 8 TL. 'dir. FB GSMH/Ortalama 
Yıllık Ücret 0,3981 dir. Aynı yıl için ABD'de bu oran 0,5420 dir. 

T)lm ~ ^»^345 endeks değerini vermektedir. 
1975 yılında FB GSMH ABD Doları cinsinden 899,8 #*dır. Düzelt¬ 

me endeksi kullanılırsa bu rakam 1225,1 £'a ulaşır. 
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8. SONUÇ : 

Yirminci yüzyılın sonlarına girdiğimiz şu: yıllarda dün¬ 

yada açlık ve refah yanyana yaşayıp gitmektedir. Ancak açlık ve 
refah derken neyin kastedilip neyin kastedilmediğinin ayırdedil- 
mesinin güçlüğü ortadadır. 

Gerçekten, müreffeh ülkelerle geri kalmış ülkeler ara¬ 

sında çok büyük bir uçurum mu vardır, yoksa bu uçurum istatistik¬ 

lerden veya istatistik yöntemlerden mi kaynaklanmaktadır. Bu konu¬ 

da yapılan değerli araştırmalar FB GSMH cinsinden ifade edilen 
refahın, gelişmiş ve geri kalmış ülkeler arasındaki farkın 200-250 
kat şeklinde ifade edilmesinin doğru olmayacağını ortaya koymakta¬ 

dır. Fiziki değerlerin toplulaştırılmış bir ifadesi olan GSMH de¬ 
ğerleri, her ülkede kullanılan fiyatlandırma yöntemi ve döviz kur¬ 

larının baskı altında tutulması (veya tersi) gibi, durumlardan ötü¬ 

rü, refah karşılaştırmalarında, gelişmiş ve geri kalmış ülkeler 
arasındaki farkı olduğundan daha büyük gösterme eğilimindedir. 

Aslında durum bu kadar vahim değildir. Daha anlamlı kar¬ 
şılaştırmaların yapıldığı çalışmalar ortaya çıktıkça, FB GSMH cin¬ 
sinden ifade edilen refah yelpazesinin daraldığı görülmektedir. 
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Uluslararası nitelikte olan istatistik büroları da du¬ 

rumun farkında olacaklardır ki, bundan böyle bu tür karşılaştır¬ 
malarda döviz kurları yerine fiyat seviyelerinin bir göstergesi 

olan "Alış Gücü Pariteleri" ni hesaplayıp kullanma eğilimine gir¬ 
mişlerdir. 

Gerçekten de gerek Birleşmiş Milletler İstatistik Bürosu 
(UNSO) ve gerekse AET İstatistik Bürosu (SOEC), "Alış Gücü Parite¬ 
leri" ni bazı ülkeler için,farklı yöntemlerden hareket etmelerine 

rağmen, hesaplama yoluna giderek bu konuda ilk adımı atmışlardır. 
Önümüzdeki yıllarda da bu çalışmalarını tüm ülkeleri içine alacak 
biçimde yaymak için bir proje uygulamasına geçmişlerdir. 

Sorunun aynı olması, çözümlerin farklı olması yüzünden 

ortak bir çalışma ile belli bir standarda getirme çabalarının 
uzun zaman alacağı projelerin varlığı, daha kısa yoldan fiyat dü¬ 

zeyinin bir göstergesi olan ücreti kullanmamı ve bunu önermemi 

gerektirmiştir. Başka bir deyişle eğer ücret, fiyatlar genel düze¬ 
yinin en önemli parametresi ise, refah karşılaştırmalarında döviz 
kurlarının neden olduğu sapmalar söz konusu yöntemle giderilebile¬ 
cektir. Çok daha kısa sürede netice alınabilecek bu yöntemin al¬ 
ternatifi, her ülke için en azından 2000 malın fiyatlarını saptayıp 
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ülkeler için karşılıklı satmalma gücü pariteleri oluşturmak ve 
bu pariteler.in ortalamasını alıp refahı bu ortalama değere göre 

ölçmek olacaktır. Paritelerin hesabında baskete girecek ülkelere 

göre ortalama değişebilecek ve her defasında farklı sonuç alına
caktır. 

Önerdiğim yöntemin daha da geliştirilebileceği ve ile
ride refah göstergesi olarak uluslararası istatistik bürolarınca 

kullanılabilecek duruma geleceği umudunu taşıyorum. 



- 59 -

SUMMARY 

There are many attempts to compare economical welfare of 
countries, in real terms, during the last two decades. 

Many indicators are auggested aa a uaeful meana for interna^. 

tional compariaona of economical welfare auch aa per capita GNP 

or GDP, per capita private or total consumption, non-monetary indi-
catora auch aa per capita production of cement, energy ...ete, and 

some aocial indicatora like expected life at birth. 

International bodies generally uae per capita GNP, aince it ia 

an agregate value of the other indicators. There ia, also, very high 

correleation betvveen GNP per capita and the other indicators. 

International compariaona of real economical vvelfare in terma 

of income per head are used for different purpoaea, auch ass 

1. The inerease in our understanding of the phenomenon of eco-

noraic growth and development. 

2. Relative real incomea, as an indicator of economical welfare, 

is one of the creteria used by majör aid-giving co-untriea and inter- 
national financial institutions in allocating aid. 
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3. In the course of their planning work, many developing 
countries use analogies with other countries in forecasting the 

likely development of the structure of their output or expenditure, 
under given assumptions concerning changes in their income levels 

(Such analogies can only be uaed if they have reasonably reliable 
indicators of the real difference betvveen their own income level 

and th03e of the countries being uaed as standarda). 

>r\ 

Hovvever, inter-country comparisons using GNP per capita may be 
misleading, because the official exchange rates fail to measure 

relative domestic purchasing power, since a large portion of unmar-

kated goods, which is a part of GNP, does not enter into world trade 
and the prices differ from country to country and from time to time. 

Lack of accurate data on comparative levela of output and income 
in different countries, also, limit s the knovvledge about the world 

economy. 

Economists are very keen about the comparisons of real economi~ 

cal vvelfare in per capita terms, and they have suggested, a number 

of remedies in their works, such as: 

Gilbert and Kravis* studies on calculating per capita expen-

diture in terms of average price level of Europe, 

Gleason's studies on Social Adequacy Method, 
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- Usher’s works on Purchasing Power Parities with speöial 

example of Thailand and The United Kingdom, 

- Bennett's studies on non-monetary indicators, 

~ Beckerman’s studies on modified non-monetary indicators 
methods. 

To make real income comparisons more comprehensive and useful, 
I suggest an index as a remedy, for adjusting the GNP per capita 

data, which is a ratio betvveen GNP per capita and annual avvarage 

wage payment in national currencies. Using these ratios, the index 

numbers of countries concerned can be calculated on the base of 

ITSA's ratio, so that this index numbers can help to express the 

countries’ adjusted GNP per capita data in terms of US Dollars, 
or using other any country's ratio as a base,the data can expressed . 

in concernirıg country’s currency terms, as well. 

This method can help UNSO and SOEC on their works of Purchasing 

Power Parities (P.P.P), since the wage is an excellent indicator of 
Purchasing power. 

UNSO and SOEO’s works on (P.P.P) for ali countries will take a 

long time, since the works require the collection of huge data rela-
ted to prices for each selected item in each country. 
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It wi.ll be more usefu.ll and practical to use the wage method, 

linçe the average wage is a single price of labour. (Ali goods include 

the wage, both in value added directly and in inputs used up and in 

jjonsumption of fixed capital indirectly) 

I hope this method will be more developed and applied by Interna¬ 

tional Statiscal Offices, in the future. 
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