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Fonksiyonel Gelir Dağılımı ile Büyüme Arasındaki İlişkiyi
Açıklamaya Yönelik Yaklaşımlara Bir Bakış
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Özet
Bu çalışma, fonksiyonel gelir dağılımı ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin teorik olarak
incelenmesini amaçlamaktadır. Son yıllarda dünya ekonomisinde emeğin sermaye karşısındaki
göreli getirisinin önemli bir şekilde azalması söz konusudur. 1974 Petrol Krizi ve dünya
genelindeki arz şokunun ardından yükselen girdi fiyatları kârlılığı azaltmıştır. Kârlılığın
azalması, firmaların işgücü girdi maliyetlerini azaltma girişimlerini artırmıştır. Buna göre
gerekli yasal düzenlemelerle beraber üretimde emek kesiminin pazarlık gücünün azaltıldığı
düşünülmektedir. Böylece yaklaşık son otuz yıldır milli gelir içerisinde ücretlerin payının
giderek azaldığı görülmektedir. Aynı dönemde, ekonomik büyüme hızı yavaşlamış ve
istikrarsız bir salınım göstermiştir. Bunun yanı sıra, kapitalizmin altın dönemini yaşadığı 194570 döneminde ücretlerin milli gelir içerisindeki paylarının göreli olarak yüksek olduğu
görülmektedir. Ancak yaklaşık son otuz yıldır ücretlerin payı düşerken, ekonomik büyüme
hızlarının yavaşladığı ve istikrarsız bir eğilim gösterdiği savunulmaktadır. Yirminci yüzyılın
ikinci yarısındaki bu gelişmeler, fonksiyonel gelir dağılımı ile ekonomik büyüme arasında bir
ilişki olup olmadığı tartışmalarını ortaya çıkarmıştır. Buna göre, bu çalışmada hedeflenen
fonksiyonel gelir dağılımı ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik teorik
literatürün tartışılmasıdır.
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A Review of Perspectives Towards the Explanation of
Relationship Between Functional Income Distribution and
Economic Growth

Abstract
This paper aims to examine the relationship between functional income distribution and
economic growth through theoretical. Recently, there is a subject that wages have decreased
crucially against capital relatively in world economy. After the 1974 Oil Crisis and supply
shock around the world, has decreased profitability by increasing input prices. Profitability
decreasing increase the attempts to reduction the firms’s labour costs. Therefore, it is thought
that the bargaining power of labour cost has been decreased in production by legistlative
regulations. It is seen that share of wages in GDP has been gradually decreasing last 30 years.
In addition to this rate of economic growth has slowed down and has showed the unstability
cycle. Besides, it is seen that share of wages in GDP was relatively high during the golden age
between 1945-70. Nevertheless, while the share of wages has been decreasing last 30 years, it
is been argued that economic growth rates has decelerated and showed tendency which is
unstable. As a consequence of these developments in the second half of the twentieth century,
a discussion has arisen about whether there is a relation between functional income distribution
and economic growth.
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