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Giriş: Eşitsizlikte Yükseliş Sürecini 
Tersine Çevirecek Araçlara Sahibiz
Olivier Blanchard ve Dani Rodrik

Eşitsizlik, politik karar merkezlerini tepki vermek durumunda bı-
rakan, dikkate değer ahlaki, toplumsal ve politik güçlükler yaratarak 
yayılıyor. Bir güçler birliği -küreselleşme, yeni teknolojiler ve kurum-
sal değişimler- 1980’den bu yana, mevcut bölünmeleri derinleştirip 
yenilerini yaratarak, gelişmiş ülkelerde merkezkaç etkileri yaratmış 
durumda. Varlıklı, nitelikli, yetenekli ve (bazen) bu değişimlerden 
nemalanmak için gerekli politik bağlantılara sahip olan gruplar, ya-
ratılan bu ekonomik fırsatlardan fazlasıyla yararlandı. Buna karşılık 
aynı temel eğilimler pek çok başkası için iş beklentilerini zayıflattı, 
gelirleri baskı altına aldı ve ekonomik güvensizliği artırdı.

Bizler bu bulguya tepki olarak Ekim 2019’da Peterson Institute for 
International Economics’te (Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitü-
sü, Ç.N.) eşitsizlik üzerine önemli bir konferans düzenledik. Konfe-
rans, politik karar merkezlerinin eşitsizlikle mücadelede zaten sahip 
olduğu ya da olabileceği araçlara odaklandı. 

Konferans, Lucas Chancel’in bu gelir dağılımı manzarasındaki 
değişimlere dair (bu kitabın 1. Bölümü’nde de özetlediği) istatistik-
sel bir genel değerlendirmeyle başladı. Önemli çıkarımlar arasın-
da, Batı Avrupa ve ABD’deki en zengin grubun gelirdeki payının, 
onlarca yıl süren bir düşüşten sonra, 1970’li ve 80’li yıllarda yakla-
şık %8’den bugün sırasıyla %11 ve %20’ye yükselmiş olması vardı. 
1980’de en düşük gelir grubundaki %50’nin gelirdeki payı her iki 
bölgede de %20’de durakladı.  İzleyen otuz beş yıl içinde bu rakam 
ABD’de %12,5’e, Avrupa’da ise %18’e düştü.

ABD ve Avrupa küreselleşme ve teknolojide büyük ölçüde benzer 
eğilimlere maruz kalmış olsalar da, eşitsizlik artışı, en üstteki %1’in 
1970’li yılların sonlarında %25 olan servetteki payını bugün yakla-
şık %40’a çıkartmış olduğu ABD’de çok daha keskin yaşandı. Üste-
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lik ABD’deki bu daha büyük gelir ve servet eşitsizliğine toplumsal 
hareketliliğin kilit göstergelerindeki düşüşler eşlik etti. ABD’de an-
ne-babasından daha çok kazanan çocukların yüzdesi 1940’larda %90 
iken bugün yaklaşık %50’ye düşmüş bulunuyor (belli başlı ekonomik 
büyüme oranlarındaki düşmeyi kısmen yansıtır bu).  Olumlu nokta 
ise cinsiyet ve ırk eşitsizliklerinin genel olarak düşmüş olması (fakat 
hâlâ yüksek). 

Chancel’in de dikkat çektiği gibi bu farklılıklar, küresel ekonomik 
ve teknolojik güçlerin servet ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerini 
ülkelerin farklı biçimlerde ele almış olduklarını akla getiriyor. Gelir 
ve servet uçurumları, artan oranlı vergi rejimlerine, daha güçlü iş 
gücü piyasası kurumlarına (sendikalar ve asgari ücret yasaları gibi), 
eğitim ve sağlık hizmetlerine daha geniş tabanlı bir erişime ve cö-
mert sosyal yardım uygulamalarına sahip ülkelerde daha az açıldı. 

Bu rakamlar kadar çarpıcı bir olgu, en üst gelir grubunun toplam 
servetteki payı gibi genel kabul görmüş ekonomik eşitsizlik ölçütle-
rinin gelişmiş ülkelerde giderek açılan uçurumlara dair tüm hikâyeyi 
anlatmıyor olmasıdır. Esas olarak bir yanda küçük kasabalar, kırsal 
bölgeler ve ücra şehirler, öte yanda büyük şehirler ve metropoller 
olmak üzere önemli coğrafi ve kültürel bölünmeler de ortaya çıkmış 
bulunuyor. Bu bölünmeler, ekonomik fırsatlar ve birbirini pekiştiren 
kültürel yönelimlerdeki (toplumsal muhafazakârlığa karşı toplumsal 
liberalizm) açılmaları yansıtıyor. Bunlarsa kendilerini politik seçkin-
lere yönelik güvensizlikte artış, toplumsal hoşnutsuzluk ve aşırı sağa 
destek şeklinde dışa vuruyor.  Büyük ölçüde (ama yalnızca değil) 
coğrafi hatlar boyunca yaşanan bu türden bir toplumsal kutuplaşma, 
en üst gelir seviyesindekilerin toplam gelirdeki payında çok fazla bir 
yükselmenin kaydedilmediği Fransa gibi ülkelerde bile ciddi bir rol 
oynamıştır. 

Bu eşitsizlikler ne kadar inatçıdır ve mevcut araç setiyle üstesin-
den gelinebilir mi? Konferans bu sorulara yanıt vermeyi hedefliyor-
du. Sunumlar ve tartışmalar geniş bir çözüm yelpazesine odaklandı 
ve izleyen bölümlerde tartışılıyor. Yanıtlar üzerinde genel bir fikir bir-
liği sağlandığını iddia edemeyiz.  Amacımız ayrıntılı bir eylem planı 
çıkarmak değildi. Bazı öneriler –özellikle servet vergileri- önemli ve 
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ateşli tartışmalar çıkardı. Konferans aynı zamanda eşitsizliğe karşı 
geniş bir araç setini kapsayan çok yönlü bir atak etrafında genel bir 
birleşmeyi de sergiledi ve bu kitaba katkılar da bunu yansıtıyor. 

Yaygınlaşan Bir Ortak Kanı
Önemli bir nokta, eşitsizliğin birkaç yıl önce daha tartışmalı ol-

muş pek çok boyutu üzerinde (çoğu zaman örtülü de olsa) geniş çap-
lı bir mutabakat sağlanmış olmasıydı. Öncelikle konferanstaki hiç 
kimse eşitsizliğin ciddi bir politik ilgi gerektiren birinci dereceden 
bir sorun olduğu görüşüne karşı çıkmadı. (Zaten eşitsizlik üzerine 
çalışan araştırmacı ve politik karar merkezlerini davet ettiğiniz için, 
onların da bunu önemli bir mesele olarak görmeleri doğaldır. Ama 
biz eşitsizliğin acil bir mesele olduğu ve karar merkezlerinin ajanda-
sında birinci sırayı alması gerektiği konusunda çok daha güçlü bir 
inanç hissettik.)

Politikaların, yoksulluğun azalmasına daha fazla odaklanması ko-
nusunda yaygın bir görüş birliği sağlandı.  Eşitlik ve verimlilik (yani 
gelir eşitliği ile ekonomik performans) arasında bir seçim yapma zo-
runluluğu olmadığı da genel kabul gördü. Tersine pek çok sunumun 
örtülü de olsa varsayımı, eşitsizliğin orta ve alt sınıflar için ekonomik 
fırsatları azaltarak ve çok zenginlerin tekelci rantlarını besleyerek (ya 
da yansıtarak) ekonomik büyümeyi kısıtladığı oldu.

İş gücü piyasalarındaki devlet denetimlerini azaltıp sosyal yar-
dım programlarını keserek piyasa güçlerinin dizginlerinin gevşetil-
mesini eşitsizliğe çare olarak öneren olmadı.  Bunlar neredeyse her 
zaman eşitsizliğin nedenleri olarak (çözümü değil) tartışıldı. Konfe-
ransımız, diyelim ki bir on yıl önce yapılmış olsaydı, katılımcılarımız 
büyük ihtimalle gelir dağılımının en dibindeki gelirlerin yerlerde 
sürünmesinin nedenleri olarak devlet müdahalelerine, çalışmayı 
özendirici ekonomik önlemlerin körleşmişliğine ve katı iş gücü pi-
yasasına işaret edecekti.

Son olarak, sosyal yardım programlarının genişletilmesi konu-
sunda da kimse “ödeyebilir miyiz?” diye sormadı. Vergilerin yüksel-
tilmesi konusunda (en azından ABD’de) geniş bir fikir birliği vardı. 
Buradaki tek tartışma, artan oran sisteminin gelir tarafına mı yoksa 
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harcama tarafına mı odaklanması gerektiği konusunda oldu. Kimile-
ri gelir dağılımının alt ve orta bölümlerine yönelik kamu harcamala-
rını Katma Değer Vergisi (KDV) gibi toplanması kolay, geniş tabanlı 
vergilerle finanse etti. Başkaları servet vergilerini ve daha fazla artan 
oranlı vergileri kullanarak eşitsizliği en üst gelir seviyesinde halletti.  
Günün sonunda büyük çoğunluk bunların her ikisinden de biraz ge-
rekli olduğu konusunda hemfikirdi. 

Dolayısıyla konferans, gelir eşitsizliği konusunda bir şeyler yap-
mamız gerektiği ve devlet müdahalesini ortadan kaldırmanın ya da 
sadece ekonomik büyümeyi teşvik etmenin işe yaramayacağı yö-
nünde yaygın bir kabulü ortaya koydu. Tersine, yaşam standartları 
arasındaki uçurumların kapanması için devletin daha güçlü ve doğ-
rudan bir rol oynaması gerekiyor. Ekonomistler arasındaki sohbet 
gerçekten değişmişti. 

Hangi Politikalar?
Konferansımızda eşitsizlikle mücadeleye yönelik çok geniş bir 

yelpazeye yayılan politikalar konu edildi. Bu politikaları iki boyutla 
sınıflandırmak, politikalar hakkında bir fikir verecektir.

İlk olarak, politikalar hedef aldıkları ekonomik evre bağlamında 
farklılar. Konferans panellerini bu boyutta değişiklik gösteren üç po-
litika tarzı etrafında düzenledik. Bunlar, Tablo 0.1’deki sütun başlık-
larında gösteriliyor.

Bazı politikalar üretim öncesi evreye odaklanıyor. Bu politika-
lar, eğitim gibi, sağlık gibi ve finansa erişim politikaları gibi, in-
sanların iş gücüne katılımı için gerekli nitelikleri şekillendiriyor. 
Jesse Rothstein, Lawrence F. Katz ve Michael Stynes (Bölüm 9) ve 
Tharman Shanmugaratnam (Bölüm 10), Gregory Mankiw (Bölüm 
14), Lawrence Summers (Bölüm 15) ve Emmanuel Saez (Bölüm 
16) tarafından yazılan bölümler bu politikaları tartışıyor.

Bazı politikalar, üretimin bileşim ve örgütlenmesi üzerinde etki 
uygulayarak doğrudan üretim evresine müdahale ediyor. Bu tarz 
politikalar, kiralama, yatırım ve inovasyon kararlarında göreli fiyat 
ve teşviklerin belirlenmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca çıktı üzerinde 
hak iddia edenlerin (işçiler, hissedarlar, yöneticiler ve tedarikçiler) 
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pazarlık güçlerini de etkiliyorlar.  Bunun örnekleri arasında asgari 
ücret, ticaret anlaşmaları, yatırım ve araştırma-geliştirme sübvansi-
yonları, mekâna bağlı politikalar ve “endüstriyel politikalar”ın diğer 
türleri var. Bu konuya katkıda bulunanlar arasında David Autor (Bö-
lüm 11), Christian Dustmann (Bölüm 12), Caroline Freund (Bölüm 
13), Daron Acemoğlu (Bölüm 17), Philippe Aghion (Bölüm 18), La-
ura Tyson (Bölüm 19), Marianne Bertrand (Bölüm 20), Richard B. 
Freeman (Bölüm 21), William Darity Jr. (Bölüm 22), David Ellwood 
(Bölüm 23) ve Heidi Shierholz (Bölüm 24) yer alıyor.

Son olarak, bazı politikalar üretim sonrası evreye, gelir ve ser-
vetin yeniden bölüşümüne odaklanıyor. Artan oranlı gelir vergisi, 
servet vergisi, negatif gelir vergisi politikaları (ABD’deki Earned In-
come Tax Credit [EITC] gibi) ve gıda pulu uygulamaları gibi gelir 
destekleyici politikalar bu kategoriye giriyor. Burada da Jason Fur-
man (Bölüm 25), Hilary Hoynes (Bölüm 26), N. Greg Mankiw (Bö-
lüm 14), Jesse Rothstein, Lawrence F. Katz ve Michael Stynes (Bölüm 
9), Wojciech Kopczuk (Bölüm 27), Stefanie Stantcheva (Bölüm 28), 
Lawrence Summers (Bölüm 15) ve Gabriel Zucman (Bölüm 29) kat-
kıda bulundu.

Politikaların farklılaştığı ikinci bir boyut, “düzeltmeye” çalıştıkla-
rı gelir dağılımının rolü. Burada tercihler şu sorunun yanıtına bağlı: 
Ne tür bir eşitsizliği umursuyoruz? Bazı politikalar gelir dağılımının 
en altını hedefliyor. Yoksulluğu azaltıcı politikalar bu tarz politikala-
rın en önemli örneklerinden. Başka politikalar orta sınıfı destekle-
mek için ortadaki geliri yükseltmeye çalışıyor. Yine başkaları en üst-
teki geliri azaltmaya odaklanıyor. Bu üç ayrı tarz politika tablo 0.1’in 
satırlarında gösteriliyor.

Bu iki boyutun birleşimi, dokuz farklı olası politika seti olan 
3x3’lük bir matriks verir. Eşitsizlikle daha etkin bir mücadele için 
bu seçeneklerden hangisine odaklanmamız lazım? Ekonomi bilimi 
bazı konularda yol gösteriyor ama tek başına yeterli değil. Ekonomik 
analizin değerler ve normatif yargılarla (bir siyaset felsefesiyle), hiç 
değilse dolaylı olarak, birleştirilmesi ve ekonomi ile siyaset arasında-
ki etkileşimin doğasına dair görüşlerle birleşmesi zorunlu. 

Konferansımızdan çıkan temalardan biri, gelir dağılımının or-
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tasını ele alan politikaların, özellikle de orta sınıfın ya da “kaliteli” 
işlerin yaygınlaşmasını destekleyen politikaların önemiydi. Otoriter 
popülizmi güçlendiren faktörler üzerine yapılan çalışmalar, kalite-
li işlerin nadir oluşu ve buna eşlik eden ekonomik endişelerin aşırı 
sağın yükselişinde azımsanmayacak bir rol oynamış olduğunu orta-
ya çıkarıyor. Bunlar aynı zamanda yapay zekâ, sayısallaşma ve oto-
masyon gibi yeni teknolojilerin yaygınlaşmasıyla en fazla risk altına 
giren iş kolları. Bu konuda yapılan sunumlar okul, staj ve dağıtımın 
ötesine geçmek için zorunlu önlemler gerekeceğini ileri sürüyor. Ka-
liteli işlerin yaratılmasını doğrudan hedef alan bir politika ortamına 
ihtiyacımız var. Tablo 0.1’in orta hücresi özellikle önemli ve (bu ki-
tapta kısaca tartıştığımız) kendine has sorunları oluşturuyor. 

Felsefe ve Politika
Siyaset felsefesinin rolüne gelince.  Danielle Allen (Bölüm 3), T. 

M. Scanlon (Bölüm 5) ve Philippe Van Parijs (Bölüm 4), eşitsizlik 
konusunda yapmak istediklerimize, şu soruları yanıtlayarak başla-
mak zorunda olduğumuzu hatırlatıyor: Asıl sorun ne? Eşitsizliği, yol 
açtığı kötü sonuçlardan dolayı mı azaltmak istiyoruz, yoksa bizzat 
kendisi kötü olduğu için mi? Eğer bizzat kötü olduğunu düşünüyor-
sak, kabul edilebilir ve edilemez eşitsizlikler arasındaki farkı nasıl 
belirleyeceğiz? Bu sorulara verilen yanıtlar Tablo 0.1’de konumlan-
dırıyor bizi.

Scanlon’un da vurguladığı gibi, eşitliği basitçe yoksulların gelir-
lerini artırmanın ötesinde desteklemek için yeteri kadar neden var. 
Eşitsizliğe olumsuz sonuçları nedeniyle ya da yarattığı kurumların 
savunulamazlığı nedeniyle itiraz edilebilir. Bu ikinci durumda şayet 
servetin yüksek seviyede kümelenmesi (çok az elde toplanması) ku-
rumsal adaletsizliğin bir sonucuysa, ekonomik sonuçlarına, diyelim 
ki ekonomik büyüme üzerindeki sonuçlarına bakmaksızın en üst 
gelir grubundaki %1’i vergilendirmek isteyebiliriz. Değilse, bu tür 
vergilerin başka türlü haklı gösterilmesi -yaratabilecekleri gelire sos-
yal yardım programlarının finansmanında başvurmak gibi mesela- 
zorunludur. Rawlsçu bir bakış açısı (Hem Scanlon hem de Van Parijs 
tarafından savunuldu) bizi toplumsal eşitsizlikteki herhangi bir artı-
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şın en yoksulların refahında bir düzelme sağlamak zorunda olmasını 
talep etmeye kadar götürürdü. Politik eşitlik üzerine (Allen tarafın-
dan savunulan) bir vurgu ise, piyasalara, farklı gruplar arasında fırsat 
eşitliği ve kuralları belirlemeye erişimde (iş gücü piyasalarında, şir-
ket yönetiminde, düzenlemelerde, vs.) eşitlik sağlayacak daha köklü 
müdahaleler gerekebilmesidir. 

Neyin (ve nasıl) başarılabilir olduğunu anlamak da ekonomi-po-
litik üzerine bir görüş gerektiriyor. Buradaki sorun ise eşitsizliğin 
politika ve politikanın da eşitsizlik üzerindeki etkisini açıklığa ka-
vuşturmakta yatıyor. Siyaset bilimciler Ben Ansell (Bölüm 6), Sheri 
Berman (Bölüm 7) ve Nolan McCarty (Bölüm 8) esas olarak eko-
nomik eşitsizliklerin yarattığı siyasi sonuçlara odaklanıyor. Yükse-
len eşitsizliklerin doğrudan siyasi çözüm taleplerine dönüşmediği, 
siyasal partilerin toplumsal ve kültürel ögeleri ekonominin önüne 
koymayı tercih edebilecekleri vurgulanıyor. Ama açık ki siyasal eşit-
sizlikler ekonomik eşitsizlikleri de alevlendiriyor. Demokrasilerde 
bile birileri diğerlerinden daha fazla güce sahip. Mevcut politika-
larımız ve kurumsal düzenlemelerimiz hüküm süren özel çıkarlar 
koalisyonunun gücünü yansıtıyor ve dolayısıyla o gücü pekiştiriyor. 
Ama durum buysa, varlıklı ve güçlüler en iyi politika fikirlerini red-
deder ve onlara olan inancı sarsarsa farklı ve daha adil bir dengeye 
nasıl ulaşabiliriz? Örtük değişim kuramı nedir? Eşitsizliğin en kötü 
semptomlarını hedeflemek yeterli mi? Yoksa siyasal sistemdeki kök-
lü nedenleri ele alacak daha kapsamlı bir elden geçirmeye mi ihti-
yacımız var? Eğer bu sonuncusuysa, tablo 0.1’de gösterilen özgül bir 
müdahale kümesiyle siyasal sistemin işleyişi arasındaki ilişki nedir?

Eğer en zenginler aşırı fazla siyasal nüfuza sahipse, servet biriki-
mini vergilerle önleyen (Saez ve Zucman’ın savunduğu gibi) ya da 
şirket yönetimi, antitröst ve iş gücü piyasalarında “kazanan her şeyi 
alır” kuralını veya (Summers’ın işaret ettiği) en görünür etkilerini 
önleyecek reformlar içeren daha etkin (ve uygulanabilir) strateji ne-
dir? Eğer yoksullar haklarından mahrum edilmiş durumda ve ken-
dilerini etkileyecek ekonomi politikalarının belirlenmesinde çok az 
söz sahibiyse, ekonomik koşullarını iyileştirmek yeterli mi? Yoksa 
siyasetin kurallarında da mı, örneğin oy kullanmayı kolaylaştırmak 
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ve seçim kampanyalarına yapılan bağışları kısıtlamak gibi değişimler 
tasavvur etmeliyiz? Konferansımızda siyasi reformlar tartışılmadıysa 
da, tartışmalarımızdan çıkan bir sonuç, bu reformların siyaset-eko-
nomi dengesini daha adil bir yönde değiştirmesi gerektiğidir.

Aciliyet, Tutku ve Bulgu
Daha öte bir sorun, tutkumuzun kapsama alanıyla ilgili. Yalnızca 

sağlam kanıtları olan politikaları mı kovalıyoruz yoksa gözü pek ol-
maya ve denemeye istekli miyiz? Politikalarımızda aşamalı bir evrim 
mi istiyoruz yoksa daha büyük çaplı bir devrim mi? Bu, belki de en 
az ekonomi içerikli sorular kadar önemli bir sorudur. Ancak yüksek 
bir sağlam kanıt eşiği, bizleri var olan politikaların ve küçük ölçekli 
değişimlerin sınır çizgileri içine hapsediyor. Sağlam kanıtlar ancak 
denenmiş politikalarda olur. Özde yenilikçi politikalar, evet, sınan-
mamıştır.

Franklin D. Roosevelt’in New Deal sırasındaki ünlü “gözüpek, 
ısrarla deneme” çağrısı bilinir. Mali özendiriciler konusunda o döne-
me göre devrimci fikirleri olan John Maynard Keynes bile FDR’nin 
daha yapısal politikalarını -örneğin 1933 tarihli National Industrial 
Recovery Act (Ulusal Endüstriyel Toparlanma Yasası, Ç.N) yoluyla 
sendikalara kolaylık getirmesini ve pazarlık güçlerini artırmasını ya 
da işletmelere  (Yüksek Mahkeme tarafından daha sonra anayasaya 
aykırı bulunan) devasa düzenlemeler getirmesini- “kaçıkça ve tuhaf ” 
buluyordu (FDR’ye 1933 sonlarında yazdığı bir mektuptan). Bu yeni 
kuralların nasıl işleyeceğine dair elde çok az kanıt vardı. New Deal 
politikaları “kanıt tabanlı” bir sınamaya tabi tutulmuş olsalardı çok 
azı uygulanabilirdi. Ama çoğunluğu değilse de çoğu sonuçta modern 
ekonomilerin sıradan ögeleri haline geldi ve kapitalizmi aşırılıkla-
rından kurtarmalarıyla bilindi. 

Politikaların ne ölçüde deneysel olması gerektiği sorusu ise tablo 
0.1’in orta hücresinde yer alan ve orta sınıf gelirlerini üretim evre-
sinde ele alan politikalarla özellikle ilgili. Bu bölüme katkıda bulu-
nan yazarların çoğunun vurguladığı gibi, eşitsizliğe verilecek uygun 
yanıtlar teknolojik değişimin yönünü ve firmaların istihdam uygu-
lamalarını etkilemeyi amaçlayan politikalar gerektirecektir. Potansi-



17 Olivier Blanchard, Dani Rodrik

yel çözümlerin çoğu sınamış değil ve sonuçları belirsiz. Hem Daron 
Acemoğlu (Bölüm 17) hem de Laura Tyson (Bölüm 19), vergilendir-
me yapısında sermayeye (ve otomasyona) yapılan devlet yardımla-
rını kaldırmaya (ya da azaltmaya) ve iş gücü kullanımını daha fazla 
teşvik etmeye yönelik değişiklikler yapılması gerektiğini öne sürü-
yor. Bunun sezgisel bir mantığı var: İnovatörler ve işverenler muhte-
melen fiyat teşviklerine yanıt verir. Ama teknolojik değişimin yönü 
üzerindeki bu etkiler yeterince kapsamlı olacak mı, yoksa inovasyon 
politikasını yeni iş alanları açma politikasıyla birleştirecek ve devle-
tin firmalarla iş birliğini gerektirecek daha tutkulu programlara mı 
ihtiyacımız var? Her ihtimalde bir yeni araç ve programlar serisine 
ihtiyaç duyacağız ve büyük ölçüde keşfedilmemiş bir bölgedeyiz.

Başka ülkelerdeki başarılı deneyimler kimi zaman faydalı bir reh-
berlik sağlayabilir. Örneğin Christian Dustman (Bölüm 12) Alman 
işçi–işveren ilişkileri düzenlemelerinin, Alman iş gücü piyasaların-
daki Çin Şoku’nun etkilerini nasıl yumuşattığını anlatıyor. Bu ticaret 
şokuna kısmen ücret indirimleriyle kısmen de çalışanların farklı iş 
kolları için yeniden eğitiminde aktif rol oynayan firmalarla uyum 
sağlandı. Hem çıraklık programlarının mevcudiyeti hem de sendi-
kalar firmaları iş gücünün çıkarlarını dikkate almaya sevk etti ve 
zorunlu ayarlamaların yapılmasını kolaylaştırdı. Bunlar genelleştiri-
lebilirse, bu tür firma-düzeyi stratejiler yeni teknolojilerin istihdam 
üzerindeki gelecek sonuçlarını hafifleten bir model olabilir. Ama bu 
Alman örneği aynı zamanda, mesleki eğitimi, işçi-işveren ilişkileri-
ni ve diğer düzenlemeleri kuşatan daha esaslı bir kurumsal yeniden 
yapılanma olmazsa, sadece kopyala-yapıştır tekniğinin pek işleme-
yeceğine dair de bir uyarıdır.

Ekonominin belirli sektörlerindeki reformlar da bir içgörü sağla-
yabilir. Bu konuda belki de David Ellwood’un ABD ordusundaki bo-
zuk bir çocuk bakım düzeninin 1980’lerden sonra nasıl düzeltildiği-
ne dair bölüm 23’teki kısa örneğinden cesaret alabiliriz. ABD ordusu 
bu sistemde, bir reform öncelik kazanır kazanmaz bir dizi dramatik 
değişim girişiminde bulundu; bunlar arasında yeni standartlar, iyi-
leştirilen olanaklar, yaygın mesleki eğitim ve önemli ölçüde ücret ar-
tışı yer alıyordu. Bir ekonomi ile ordunun işleyiş ilkeleri farklı olsa 
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da, bu örnek, sistem değişikliği ihtimalini gösteriyor. Benzer bir ça-
lışmada birimiz (Rodrik) bir kaliteli iş ekonomisi inşa etmeye yöne-
lik yinelemeli, iş birliğine yatkın genel bir kamu-özel düzenlemeleri 
seti önermişti (Rodrik ve Sabel, 2019). Politik iradenin olduğu her 
yerde bir yolu bulunur.

Benzer düşünceler gelir dağılımının diğer segmentlerini ele alan 
politikalarda da gündeme geliyor. İşsizlik ve düşük gelirin üzerine 
gitmenin en iyi yolu, EITC gibi mevcut (ve sınanmış) programla-
rın genişletilmesi midir, yoksa iş yasalarının daha temelden bir ye-
niden yapılandırması ve ülke çapında bir iş garantisi mi (Darity’nin 
de savunduğu gibi) gerekiyor? Servetin en üst gelir grubunun elinde 
toplanması, ABD’de hiçbir zaman uygulanmamış ve hatta (Saez ve 
Zucman’ın savunduğu ama Mankiw ve Summers’ın karşı çıktığı gibi) 
anayasaya bile aykırı olabilecek bir servet vergisiyle dizginlenebilir 
mi? Evrensel temel gelir (ETG) ne kadar iyi işleyebilir?

Eşitsizliğin etmenleri üzerine daha derin düşündükçe gerekli 
operasyon da daha radikal bir biçim alıyor. Elinizdeki kitaba katkı-
da bulunan yazarlar arasında piyasa ekonomimizin yoksullar ve orta 
sınıf aleyhine eğilimler taşıdığı yönünde genel bir görüş birliği var. 
Korporasyonlar ve varlıklılar her şeyi aşırı ölçüde kontrol ediyor ve 
oyunun kurallarının belirlenmesinde de aşırı nüfuza sahipler. Kon-
feransta Angus Deaton, Amerika’nın kalbindeki “umutsuzluk ölüm-
lerinin” teşvikinin ve ağrı kesicilerin hassas düzenlemelerine ilişkin 
güç kesen korporasyonların dehşet verici sonuçlarını ortaya koydu. 
Philippe Aghion ise kendi sunumunda Facebook gibi büyük tekno-
loji platformlarının, hem siyasal lobi faaliyetleriyle hem de yeni ino-
vatif firmaların piyasaya girişini önleyerek uzun vadede yenileşme 
ve üretkenliği nasıl azaltabileceğini anlattı. David Autor’un sunumu 
ise ABD’nin Çin’e Dünya Ticaret Örgütü’ne katılması karşılığında 
sunduğu şartların pek çok bölgesel iş gücü piyasasına zarar verdiği-
ni ortaya çıkardı (Çin’in kabul edilmesi ihracat sektöründeki ABD’li 
işçiler ve yatırımcılar için önemli faydalar sağlasa bile). Bazı araştır-
macılar, sendikalar düşüşe geçerken yerel iş gücü piyasalarını kont-
rol eden bir avuç firmanın alıcı tekeli gücündeki artışı, orta değer 
ücretlerdeki durağanlığın arkasında yatan önemli faktör olarak sap-
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tadı. İşverenlerin “alıcı tekeli gücü” gerçekten de pek çok sunumda 
yinelenen bir tema oldu.

Her istikrarlı toplumsal düzen, temelindeki toplumsal sözleşmeyi 
yansıtır. Peter Diamond’un bölüm 2’de belirttiği gibi, “Korporasyon-
ların sınırlı sorumluluğu var çünkü bunu onlara veren siyasi iktidar.” 
Korporasyonlara verilen ayrıcalıkların -tüzel kişilik- topluma ödet-
tiği bir bedel var. Geçmiş zamanlarda hükümdarlar şirketlere imti-
yaz verirdi ki sarayın ve avanelerinin kasası dolabilsin. Bugün, galiba 
amaç daha ulvi ve toplumsal refaha götürüyor. Giderek ağır basan 
sorun, toplumsal sözleşmenin yıpranmış oluşu ve onu onarmak için 
gerekenler.  

Önümüzdeki Yol
Tartışmalarımız çok geniş bir politika önerileri seti üretti ve tablo 

0.1’de boş yer kalmadı. Ya konunun özünden saptık ya da elimizde 
bir yığın güzel fikir var! Biz ikincisine inanıyoruz. Konferans gös-
terdi ki eşitsizlikle mücadelede ne fikir ne de politik araç yetersizliği 
var. Hiçbir özgül öneri tek başına iş görmeyecek.  Ama çekip çevire-
ceğimiz farklı marjlar ve pek çok alanın kolay hedefi var: EITC tarzı 
programların genişletilmesi, hem anaokulu hem yükseköğrenimin 
finanse edilmesi, devlet yardımlarının istihdam dostu inovatif giri-
şimlere yönlendirilmesi, artan oranlı verginin daha kapsamlı kulla-
nılması ve işçilerin bu yeni üretim tarzı karşısında yeniden örgütlen-
melerini kolaylaştıran politikalar.

Elinizdeki kitabı olanaklı kılan bu konferans bizlere ekonomist-
lerin alışılagelmiş istemezükçü (“mali gücümüz yetmez”, “elimizde 
yeterince kanıt yok”, “teşvikler amacından sapar” vb.) rollerini oy-
namaktansa politik reformlara öncü olabilecekleri konusunda umut 
verdi. Her ikimiz de bu konferanstan ekonomi alanının eşitsizliğin 
azaltılmasına katkıda bulunma kapasitesi konusunda iyimser duy-
gularla çıktık.
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Tablo 0.1. Eşitsizlik üzerinde etkili politikaların tasnifi

Politika ekonominin hangi evresinde devreye giriyor?

Üretim öncesi Üretim Üretim sonrası

Ne tür bir 
eşitsizlikle 

uğraşıyoruz?

Alt gelir 
seviyesi

Gelir sağlama 
politikaları 

(sağlık hizmeti, 
eğitim); evrensel 

temel gelir.

Asgari ücret; iş 
garantisi

Sosyal gelir 
transferleri 
(örneğin, 
Kazanç 

Geliri Vergi 
İndirimi); tam 

istihdam makro 
politikaları

Orta gelir 
seviyesi

Yükseköğrenime 
yapılan kamu 
harcamaları

‘Kaliteli iş” 
politikaları; işçi-
işveren ilişkileri 
ve iş yasaları; 
sektörel ücret 

bordroları; 
ticaret 

anlaşmaları; 
inovasyon 

politikaları; işçi 
şirketleri

Güvenlik ağları; 
sosyal sigorta 

politikaları

Üst gelir 
seviyesi

Veraset, intikal 
ve emlak 
vergileri

Mevzuat, 
antitröst 
yasaları

Servet vergileri
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Gelişmiş Ülkelerdeki Eşitsizliğe Dair          
On Gerçek
Lucas Chancel

Giriş
Yüksek gelirli ülkelerdeki gelir eşitsizliği son yıllarda akademis-

yenler, politik karar merkezleri ve kamuda çok ilgi çeken bir konu ha-
line geldi. Uluslararası finansal sistemin saydam olmayışı ve eşitsizli-
ğin peşini sürmek için gerekli standart araçların yetersizliği hiç kuşku 
yok ki gelir ve servetin doğru ölçülmesini yirmi birinci yüzyılda bile 
hâlâ aksatıyor. Yine de eşitsizlik araştırmaları dünyasında son yirmi 
yıl boyunca bir “kuantum sıçraması” yaşandı; bu durum kısmen geç-
mişe dönük gelir ve servet eşitliği verilerinin çıkarılmış olmasının so-
nucuydu (Atkinson ve Harrison, 1978; Piketty ve Saez, 2003). 

Bu bölüm, zengin ülkelerdeki eşitsizlik dinamikleri üzerine son 
bulguları değerlendiriyor; bunları daha geniş bir eğitim eşitsizliği, 
nesiller arası eşitsizlik, cinsiyet ve ırk eşitsizlikleri bağlamında tartı-
şıyor ve bu filizlenen yazın alanının politika açısından olası sonuçları 
üzerine iç görüler sunuyor. Metin, eşitsizlik üzerine son tartışma-
ları biçimlendirmiş olan on anahtar olgu etrafında düzenlendi: (1) 
Eşitsizliğe dair veriler bu sayısal çağda bile nadir; (2) gelir eşitsizliği 
1980’lerden bu yana, tarihsel bir inişin ardından, farklı hızlarda yük-
selmiş bulunuyor; (3) ülkeler zenginleşti, hükümetler yoksullaştı; (4) 
sermaye geri döndü, ama birkaç kişiye; (5) bu yüzyılın ilk on yılında 
yaşanan Büyük Durgunluk eşitsizliğin hızını kesmedi; (6) küresel 
eşitsizlik şimdi artık milliyetle ilgili olmaktan daha çok sınıfsal; (7) 
eşitsizlikteki yükseliş sosyal statü akışkanlığının düşük seviyesiyle 
ilgili; (8) cinsiyete ve ırka bağlı gelir eşitsizlikleri yirminci yüzyılda 
düşmekle beraber hâlâ yüksek; (9) Eğitime, sağlığa ve yüksek ücretli 
işlere erişimde eşitlik, gelir dağılımının en altındakiler için vergi ön-
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cesi geliri yükseltiyor; (10) artan oranlı vergi, gelir dağılımının tepe-
sindeki eşitsizliği dizginlemede anahtar öneme sahip.1 

Eşitsizliğe Dair Veriler Dijital Çağda Bile Nadir 
Bulunuyor

Gelir ve servet eşitsizliğini izlemeye yönelik standart ölçümler ül-
keler arasında ve zaman içinde ciddi bir karşılaştırılabilirlik sorunuy-
la karşı karşıya. İstatistik enstitüleri tarafından yayımlanan eşitsizlik 
verileri esas olarak hane halkı anketlerine dayalı; sosyo-ekonomik 
eşitsizliklerin muhtelif görünüşleri konusunda bilgi vererek bireyle-
rin yaşam standartları üzerine sosyo-ekonomik veri sağlayan zengin 
bir kaynak bu. Ancak iş eşitsizliğin ölçümüne geldiğinde, özellikle 
de gelir dağılımının en üst ucunda, anketlerin bilinen sınırları var 
(Atkinson ve Bourguignon, 2000). Hane halkı anketlerinde rapor-
lanan gelir ve servet düzeyleri milli muhasebe toplamlarına ve do-
layısıyla da makroekonomik büyüme tahminlerine genelde girmez. 
Hane halkı anket yöntemlerindeki değişimler de eşitsizlik düzeyleri-
nin ülkeler arasında ve zaman içinde karşılaştırılmasını güçleştiriyor 
(UNECE, 2011). Blanchet, Chancel ve Gethin (2019), Avrupa’da en 
üst gelir düzeyine sahip %1’in hane halkı anketlerinde kaydedilen 
vergi öncesi yıllık gelirinin yaklaşık 220 bin Avro olduğunu, bu geli-
rin vergi ve milli muhasebe verileri seferber edildiğinde ölçülen 340 
bin Avro’nun %60 altında bir değer olduğunu buldular. 

Gelir ve servet dinamiklerinin izlenmesinde vergi verilerinin kul-
lanımı, en üst gelir ve servet dinamiklerini izlemek için vergi çizel-
gelerini devreye sokan Kuznets (1953) ile Atkinson ve Harrrison’ın 
(1978) öncü eserlerine dayanır. Bu yüzyılın ilk on yılı, birçok yüksek 
gelirli ülke için çıkarılan geçmişe dönük serilerle birlikte bu yönteme 
yeni bir ilgiye tanıklık etti. (Piketty ve Saez 2003; Atkinson ve Piketty 
2007, 2010). World Top Income Database (Dünya En Üst Gelir Verita-
banı, Ç.N.) ile iş birliği yapan düzinelerce araştırmacı sayesinde önce 
70’i aşkın ülke için en üst parasal gelir seviyeleri yayımlandı ve bu, her 
geçen gün serpilen küresel eşitsizlik tartışmalarına katkıda bulundu.

Parasal verilere dayalı en üst gelir serilerinin de sınırları var. Ken-
disi de zamanla değişen ulusal vergi mevzuatlarındaki farklılıklar 
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nedeniyle ülkeler ve zaman dilimleri arası karşılaştırma yapma ola-
nağı pek yok. ABD’de sermaye gelirlerinin yaklaşık üçte ikisi makro-
ekonomik büyüme istatistiklerinde yer alıyor ama anket verilerinde 
ve vergi istatistiklerinde genel olarak eksik (Piketty, Saez ve Zucman, 
2018). Bu gelir kaynakları (farazi kira getirileri, dağıtılmamış kârlar 
ve emeklilik ve sigorta için ödenen geliri de içerirler) ABD ve diğer 
zengin ülkelerde son yirmi yıl içinde önem kazandı.2 Vergi verile-
rinin de ülkeler arasında değişen ölçülerde vergi kaçırmalarından 
muzdarip olduğu biliniyor. Rusya’da en üst gelir grubundaki %0.01’in 
servetteki payı, vergi kaçırmalar hesaba katılmadığında %5’tir ama 
denizaşırı (offshore) aktif varlıklar (kısmen bile olsa) hesaba katıl-
dığında %12’den daha yüksek çıkar. Bu rakamlar Birleşik Krallık’ta 
%3’ün altından %4.5’e, Fransa’da ise %3.5’ten %5.5’e yükseliyor. 

Dağılımsal milli muhasebe yönteminde (distributional national 
accounts methodology,  DINA; bkz: Alvaredo vd., 2016) kaydedilen 
yakın tarihli ilerlemeler, mevcut veri kaynaklarının dayattığı sınır-
ları anket, vergi ve milli muhasebe verilerinin ve mümkün olduğu 
ölçüde de vergi kaçırma bilgilerinin sistematik bir birleşimiyle aşma 
arayışıdır (bkz. Zucman 2019). Bu yöntem pek çok yüksek gelirli ve 
gelişmekte olan ülkeye uygulandı ve küresel gelir ve servet eşitsiz-
liği dinamiklerine dair yepyeni karşılaştırılabilir sonuçlar sağlamış 
bulunuyor (bkz. örneğin, Piketty, Saez ve Zucman 2018; Alvaredo, 
Chancel, Piketty, Saez ve Zucman 2018; Blanchet, Chancel ve Get-
hin 2019). Araştırma topluluğu tarafından ortak çalışmaya dayalı ve 
birikerek artan bu çabaların sonuçlarına internet üzerinden  World 
Inequality Database’de (Dünya Eşitsizlik Veritabanı, Ç.N.) ulaşılabi-
liyor (WID.world’de).3 DINA yöntemi geçmişe dönük vergi öncesi 
ve vergi sonrası gelir ve servetin olduğu kadar gelire ve servet gru-
buna göre vergi oranlarının hesaplanmasını da mümkün kıldı. Bu 
tür seriler üretmek ülkeler arasında ve zaman içinde karşılaştırma 
yapabilmek için oturmuş teamüller gerektirir. Bu teamüllerden ba-
zıları tartışılabilir, tartışılmalıdır ve bu yapılmıştır da (oluşturulma-
larından bu yana ulusal hesap kavramlarında olduğu gibi). İstatistik 
camiası için ilerlemenin en açık yolu, Birleşmiş Milletler’in de des-
teğiyle, gelir dağılımı ve servet artışı için uluslararası standartlarda 
anlaşmaktır. BM Ulusal Hesaplar Sistemi’nin bir sonraki revizyonu 
(2022-2023 gibi) bu tür verilerin üretiminde çalışan ulusal istatistik 
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kurumlarına yol gösterecek yeni standartlar içerebilir, ama bu fazla-
sıyla uzun süreçten ne beklenebileceğini bilmek için şu an çok erken. 
Bu arada gelir, servet ya da vergi eşitsizliği üzerine herkesin ulaşa-
bileceği ve karşılaştırılabilir resmi veri özellikle çok nadir bulunma 
özelliğini sürdürüyor.4

Gelir Eşitsizliği Tarihsel Bir İnişin Ardından, 
1980’lerden Bu Yana Farklı Hızlarda Yükselmiş 
Bulunuyor

Eldeki anket, vergi ve ulusal hesap verilerinin sistematik bir birle-
şimi, gelir eşitsizliğinin en ileri olduğu ülkelerde, yirminci yüzyılda-
ki tarihsel bir düşüşün ardından, 1980’lerden bu yana yükselmekte 
olduğunu ortaya koyuyor. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’daki en 
zengin %1, yüzyıl önce milli gelirin yaklaşık %17-%20’sini ele ge-
çiriyordu. Bu oran, 1970’li ve 1980’li yıllarda %8’e düştükten sonra 
2010’lu yılların sonlarında %10-%20’ye geri dönüyor (Şekil 1.1). Di-
ğer gelişmiş ülkeler de (Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya) benzer 
eğrileri izledi. 

Şekil 1.1
Gelir eşitsizliği tarihsel bir düşüşün ardından farklı hızlarda yükseliyor. Batı 
Avrupa; Fransa, Birleşik Krallık, Almanya ve İsveç’in ortalamasıdır. Yetişkin 
başına vergi öncesi milli gelir dağılımı.
Kaynak: WID.world (2019).
Veri serileri ve notlar için bkz. www.wid.world/methodology



26    Gelişmiş Ülkelerdeki Eşitsizliğe Dair On Gerçek

İleri ülkelerdeki eşitsizlikte yirminci yüzyılın ortasında görülen 
tarihsel düşüş, esasen sermaye gelirlerindeki düşüşün bir sonucuydu. 
İki ayrı dünya savaşı, 1929 borsa çöküşünü izleyen ekonomik krizler 
ve en üst sermaye gelirlerinin azalışında sermaye kayıpları ve fiziksel 
sermayenin imhası yoluyla sömürgelerden çekilme süreci kapsamlı 
olarak tartışıldı (bkz: Piketty 2014; Alvaredo, Chancel, Piketty, Saez 
ve Zucman 2018). İki savaş arası dönemde ve II. Dünya Savaşı’ndan 
hemen sonra uygulanan barış politikalarının önemi de azımsanma-
malıdır: Vergide yüksek artan oranlılık, kamulaştırmalar ve sermaye 
denetim politikaları (kira denetimleri, kiralama düzenlemeleri ve 
hissedarların yönetim kurallarındaki haklarının sınırlanması) da ge-
lir eşitsizliği üzerinde çok güçlü etkilerde bulundu.

Şekil 1.2
ABD ve Avrupa Birliği’nde gelir eşitsizliği, 1980-2017: Büyük Uçurum.     
Kaynak: Blanchet, Chancel ve Gethin (2019), Avrupa için anket, vergi ve-
rileri ve milli hesapları bir araya getirerek. ABD serileri ise Piketty, Saez ve 
Zucman’a (2018) dayalı.
Veri serileri ve notlar için bkz. Blanchet, Chancel ve Gethin (2019).

Gelir eşitsizliğinin güzergahı 1980’lerin başlarından itibaren Av-
rupa ve ABD’de ayrıldı.5 1980 ile 2017 arasında, ABD’de alt gelir sevi-
yesindeki %50’nin gelirdeki payı çöktü (%20’den %12’ye) (şekil 1.1.) 
En üst gelire sahip %1’in gelirdeki payı ise neredeyse tam tersi bir 
rota izledi (1980’de yaklaşık %10’dan 2017’de %20’ye). Avrupa en üst 


