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Abstract:
One of the most discussed issues regarding economic growth; besides determining how to
perform and which resources play a role, there are multiple meanings attributed to the results.
While the shaping of economic growth has always remained a mystery, the role of production
factors has been transformed at every stage of economic evolution. The main problem is
development, poverty, unemployment, etc. it is directly or indirectly related to the positive
results of economic growth. In this approach, which is dominant with the industrial revolution
and capitalism, economic growth is aimed by ensuring an increase in production under all
conditions. Thus, for humanity, even if the production increase several times in the world until
the beginning of the century is regarded as a gain, the natural environment and the future have
been lost in return. In other words, even if "little time is done" in the solution of economic
problems, streams are polluted and the hills are deforested. So much so that the economic
growth obsession; While the piercing of the roof of the world has caused huge environmental
problems such as global warming, natural disasters have become a part of our life and the last
artificial disaster (global epidemic) has strengthened the feeling that the apocalypse is pulled
forward by the human (or the market?).
Capitalism; The common value of humanity was inherited to the environment, and the growth
process, which led to "creative" destructive activity and unequal distribution of wealth among
income groups, was replaced by sustainable growth in the late 1980s, and inclusive growth in
2009, due to rising reactions. Emphasis on environment and common future in sustainable
growth, and poverty and inequality in inclusive growth have come to the fore. Despite many
agreements about sustainable growth, the fact that the actual situation has not changed reduces
the optimism about inclusive growth. Besides, isn't the protocol order of capitalism regarding
the distribution also an obstacle to the change of the result?
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KAPSAYICI BÜYÜME: BÜYÜMENİN ÖNADININ
DEĞİŞ(TİRİL)MESİ SONUCUNU DEĞİŞTİRİR Mİ?
Özet:
İktisadi büyümeye ile ilgili en çok tartışılan hususların başında; nasıl gerçekleştirileceği ve
hangi kaynakların rol oynadığının belirlenmesinin yanında, özellikle sonuçlarına yüklenen
çoklu anlamlar yer almaktadır. İktisadi büyümenin biçimlenmesi hep gizemini korurken, üretim
faktörlerinin rolü ise iktisadi evrimin her aşamasında dönüşüme uğramıştır. Esas sorun ise başta
kalkınma olmak üzere yoksulluk, işsizlik vb. gibi iktisadi sorunların çözümünü iktisadi
büyümenin pozitif sonuçlarına dolay(sız)lı bağlanmasıdır. Sanayi devrimi ve kapitalizmle
birlikte egemen olan bu yaklaşımda her koşulda üretim artışı sağlanarak iktisadi büyüme
hedeflenmiştir. Bu sayede insanlık için, yüzyılın başına kadar dünyada üretimin birkaç kat
artması kazanım sayılsa da, bunun karşılığında kaybedilen doğal çevre ve gelecek olmuştur.
Yani iktisadi sorunların çözümünde “az uz(iyi) gidilse de”, dereler kirletilmiş tepeler ise
ormansızlaştırılmıştır. Öyle ki İktisadi büyüme takıntısı; dünyanın çatısının delinmesi, küresel
ısınma gibi devasa çevre sorunlarına neden olurken, doğal afetler yaşamın bir parçası haline
gelmiş son yaşadığımız yapay afet (küresel salgın) ise kıyametin insan (yoksa piyasa mı?) eliyle
öne çekildiği hissiyatını güçlendirmiştir.
Kapitalizmin; insanlığın ortak değeri çevreye karşı mirasyedi ve “yaratıcı “ yıkıcı faaliyete ve
zenginliğin gelir grupları arasında eşitsiz dağılıma yol açan büyüme sürecinin yerini, yükselen
tepkilerden dolayı 1980’lerin sonunda sürdürülebilir, 2009’da ise kapsayıcı büyüme almıştır.
Sürdürülebilir büyümede çevre ve ortak gelecek, kapsayıcı büyümede ise ek olarak yoksulluk
ve eşitsizlik vurgusu öne çıkmıştır. Sürdürülebilir büyüme ile ilgili birçok sözleşmeye rağmen
fiili durumun değişmemesi kapsayıcı büyümeye dair iyimserliği de azaltmaktadır. Kaldı ki
kapitalizmin bölüşüm konusundaki protokol düzeni de sonucun değişmesine zaten engel değil
midir?
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