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Abstract:
Globalization is thought to play an important role as the cause of increasing income inequality in many
developed and developing countries. With the 1980s, most of the developing countries abandoned the
restrictive and import substitution policies and instead implemented policies based on liberalization
of exports and imports, paving the way for the liberalization of trade. The main purpose of developing
countries in this process is to integrate with developed countries through technological diffusion in
order to increase their economic speed. As an extension of these developments, the diffusion of trade
and technology has increased rapidly around the world in the last decade of the 20th century. Thus,
economic globalization includes the current economic environment that shapes welfare states and the
increasing tangible economic exchanges between countries.
The two main results of globalization in terms of countries are development and the deterioration
observed in income distribution in many countries. While defining the determinants of income
distribution in the literature, it is seen that the number of studies analyzing the link between
globalization and income inequality is low. Examining the theoretical literature mainly focuses on
various aspects of economic globalization and offers contradictory predictions about the link between
globalization and inequality through many different mechanisms. For example, some studies in the
literature have an optimistic view that reduces income inequality in both developed and developing
countries, while some studies have a pessimistic view that globalization always increases income
inequality. The aim of this study is to examine the direction of the relationship between globalization
and income inequality in the context of Transition Economies. The relationship between income
inequality and globalization for the 1990-2020 period of transition economies is examined using
dynamic panel data models.
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Geçiş Ekonomilerinde Küreselleşme Gelir Eşitsizliği İlişkisi
Özet
Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede gelir eşitsizliğinin artmasının nedeni olarak küreselleşmenin
önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. 1980’li yıllarla birlikte, gelişmekte olan ülkelerin çoğu
kısıtlayıcı ve ithal ikamesi politikalarını terk ederek, yerine ihracat ve ithalatı serbestleştirmeye dayalı
politikalar uygulayarak, ticaretin serbestleştirilmesinin önünü açtılar. Gelişmekte olan ülkelerin bu
süreçte temel amacı, ekonomik hızlarını artırabilmek için teknolojik yayılma yoluyla gelişmiş ülkelerle
bütünleşebilmektir. Bu gelişmelerin bir uzantısı olarak, 20. yüzyılın son on yılında ticaret ve teknolojinin
yayılımı dünya çapında hızla artmıştır. Bu nedenle, ekonomik küreselleşme, refah devletlerini
şekillendiren mevcut ekonomik ortamı ve ülkeler arasındaki somut ekonomik değişimlerin artmasını
içermektedir.
Küreselleşmenin ülkeler açısından ortaya çıkardığı iki temel sonuç, gelişme ve birçok ülkede gelir
dağılımında gözlemlenen bozulmadır. Literatürde gelir dağılımının belirleyicileri tanımlanırken,
küreselleşme ile gelir eşitsizliği arasındaki bağlantıyı analiz eden çalışma sayısının az olduğu
görülmektedir. Teorik literatür incelendiğinde, temel olarak ekonomik küreselleşmenin çeşitli
yönlerine odaklanılmakta ve birçok farklı mekanizma aracılığıyla küreselleşme ve eşitsizlik arasındaki
bağlantı hakkında çelişkili tahminler sunulmaktadır. Örneğin, literatürdeki bazı çalışmalar hem gelişmiş
hem de gelişmekte olan ülkelerde gelir eşitsizliğini azaltan iyimser bir görüşe sahip olup, bazı çalışmalar
da küreselleşmenin her zaman gelir eşitsizliğini artırdığı yönünde karamsar bir bakış açısına sahiptir. Bu
çalışmanın amacı da küreselleşme ve gelir eşitsizliği ilişkisinin yönünü Geçiş Ekonomileri özelinde
incelemektir. Geçiş ekonomilerinin 1990-2020 dönemi için gelir eşitsizliği ve küreselleşme ilişkisi
dinamik panel veri modelleri kullanılarak incelenmektedir.
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