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Abstract:
In the 1980s and afterward, the market-based economic approaches based on liberalization and
privatization came to the fore within the scope of neoliberal policies implemented by the governments
of developed and developing countries. In this period, the share of the industrial sector in production
decreased particularly in developing countries. As Rodrik (2016) uses the term 'premature
deindustrialized' economies were formed, which increased the share of the services sector, and
especially finance, before they could complete their industrialization process, thus reducing the
employment share of the industrial sector. There are arguments that the increase in the share of the
services sector and the wage-earners in the sector combined with the precarious employment
conditions brought by neoliberal policies, affecting income distribution. Starting from the question of
what these effects are, it is important to examine the factors that are claimed to affect income
distribution, so that appropriate policies could be discussed in the fight against income inequality. The
aim of this study is to investigate the effects of premature deindustrialization and deunionization as
an indicator of precarious employment on income distribution. For this purpose, the effects of
deindustrialization and unionization on income distribution for Latin American countries and Turkey,
which are considered as early deindustrializing countries, will be determined for the period 1990-2018
through panel cointegration and causality tests.
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Erken (Prematüre) Sanayi(siz)leşme ve Sendika(sız)laşmanın Gelir
Dağılımı Etkileri:
Türkiye ve Latin Amerika Örneği
Özet
1980’li yıllar ve sonrasında, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke yönetimlerince uygulamaya konulan
neoliberal politikalar kapsamında, serbestleşme ve özelleştirmelere dayalı piyasa temelli iktisadi bir
anlayış öne çıkmıştır. Söz konusu dönemde özellikle gelişmekte olan ülkelerde, sanayi sektörünün
üretimdeki payının azaldığı gözlenmiştir. Sanayileşmesini tamamlayamadan hizmetler sektörünün ve
özellikle finansın payını artıran, dolayısıyla sanayi sektörünün istihdam payını azaltan, Rodrik (2016)’nın
ifadesiyle ‘prematüre sanayisizleşen’ ekonomiler oluşmuştur. Bu dönemde hizmetler sektörünün ve
sektörde ücretli çalışanların payındaki artışın ise neoliberal politikalarla gelen güvencesiz istihdam
koşulları ile birleşerek gelir dağılımını etkileyen sonuçlar doğurduğuna yönelik argümanlar vardır. Bu
etkilerin ne olduğu sorusundan hareketle, gelir dağılımını etkilediği öne sürülen faktörlerin
incelenmesi, gelir eşitsizliği ile mücadelede uygun politikaların tartışılabilmesi için önemlidir. Bu
çalışmanın amacı da, prematüre sanayisizleşmenin ve güvencesiz istihdamın bir göstergesi olarak
sendikalaşma oranlarındaki düşüşün gelir dağılımı üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla, erken
sanayisizleşen ülkeler olarak değerlendirilen Latin Amerika ülkeleri ve Türkiye için sanayisizleşme ve
sendikalaşmanın gelir dağılımı üzerindeki etkileri panel eşbütünleşme ve nedensellik testleri aracılığıyla
1990-2018 dönemi için belirlenmeye çalışılacaktır.
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