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Dünyanın birçok ülkesinde gelir eşitsizliği artmaktadır. Gelir eşitsizliği, sürekli 
büyümesi nedeniyle üzerinde önemle durulması gereken bir olgu haline gelmiştir. Bu 
çalışmanın amacı yüksek gelirli ülkelerdeki gelir eşitsizliği ve seçilen iktisadi 
değişkenlerin, ekonomik büyüme üzerinde etkisinin olup olmadığının 
araştırılmasıdır. Çalışmada 1983-2019 dönemini kapsayan yıllık veri seti ile Dünya 
Bankası’nın yüksek gelir grubunda yer alan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve 
Birleşik Krallık için araştırma yapılmıştır. Çalışmaya ait veriler Dünya Bankası veri 
tabanı (World Bank), OECD gelir dağılımı veri tabanı (Income Distribution 
Database), standardize edilmiş dünya gelir eşitsizliği veri tabanı (Standardized World 
Income Inequality Database) ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) veri tabanından 
alınmıştır.  Çalışmada panel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma için 
kullanılan değişkenler, büyüme (GSYİH yıllık %), enflasyon (tüketici fiyatlarıyla 
yıllık), doğrudan yabancı yatırım girişleri, kamu kesimi büyüklüğü (kamu nihai 
tüketim harcamaları % GSYİH), sermaye (brüt sermaye oluşumu % GSYİH), nüfus, 
vergi geliri (% GSYİH), ticari dışa açıklık ve eşitsizlik göstergesi olarak ise Gini 
katsayısıdır. Çalışmanın genel bulguları, doğrudan yabancı yatırım girişleri, sermaye 
ve Gini katsayısında meydana gelen artışlar gayri safi yurtiçi hasılayı pozitif yönde 
etkilerken, kamu nihai tüketim harcamaları ve nüfus değişkenlerinde meydana gelen 
artışlar gayri safi yurt içi hasılayı negatif etkilemektedir. Enflasyon, vergi gelirleri ve 
ticari dışa açıklık ile ilgili olarak ise anlamlı bir sonuç elde edilememiştir.  
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Income inequality is increasing in many countries of the world. Income inequality has 
become a phenomenon that should be emphasized due to its continuous growth. The 
aim of this study is to investigate whether income inequality and selected economic 
variables in high-income countries have an effect on economic growth. In the study, 
with the annual data set covering the period 1983-2019, research was conducted for 
Germany, the United States and the United Kingdom, which are in the high-income 
group of the World Bank. The data of the study were taken from the World Bank 
database (World Bank), OECD Income Distribution Database, standardized world 
income inequality database (Standardized World Income Inequality Database) and 
European Statistical Office (Eurostat) database. Panel data analysis method was used 
in the study. The variables used for the study are: Growth (% of GDP per year), 
inflation (annual at consumer prices), foreign direct investment inflows, size of the 
public sector (% of public final consumption expenditures of GDP), capital (gross 
capital formation % of GDP), population, tax revenue (% of GDP), and the Gini 
coefficient as an indicator of trade openness and inequality. The general findings of 
the study are that the increases in foreign direct investment inflows, capital and Gini 
coefficient affect the gross domestic product positively, while the increases in the 
public final consumption expenditures and population variables affect the gross 
domestic product negatively. No significant results were obtained regarding inflation, 
tax revenues and trade openness 
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