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Mali Derinlik ve Gelir Eşitsizliği
Özet

Mali derinleşmenin bir ülkede, tasarruf yoluyla sermaye oluşumunda önemli bir 
etkisi bulunmaktadir. Finansal iktisat yazininda mali derinlik, ekonomik kalkin-
ma faktörleriyle incelenmekten çok, finansal ve makro ekonomik değişkenler-
le incelenmektedir. Bu çalişma, mali derinlikle kalkinmanin bir konusu olan ikti-
sadi eşitsizlikler arasindaki ilişkinin varliği üzerinedir. Bireysel mevduatlar, para 
arzinin önemli bir öğesi, ve hatta parasal tabanin önemli bir parçasidir. Tasar-
ruf olanaklarindan biri olan bireysel mevduat, finansal derinleşmedeki gelişme-
leri açiklamada önemli bir role sahiptir. Paranin miktar teorisinde, doğasi gereği, 
para arzinin para talebine eşit olduğu, durağan denge durumu varsayimi altin-
da, bu parasal büyüklükler öncelikli olarak kişisel gelir ve servetle açiklanmakta-
dir. Bu çalişmanin amaci, para arzinin bir öncülü olarak bankacilik bireysel mev-
duatini, en iyi şekilde açiklayabilen faktörü ortaya koymaktir. Bu açiklayici fak-
tör, servetin bir öncülü olarak gelir eşitsizliği mi yoksa bireysel gelir midir?   Mo-
delleme sonucunda her ikisi de bireysel tasarruf mevduatini açiklamaktadir. Bu 
modellemenin, tasarrufla gelir eşitsizliği arasinda negatif ilişkinin açiklanmasin-
da önemli bir rolü vardir.     
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Financial Dept and Income Inequality
Abstract

Financial Deepening has a major effect on capital formation in a country through 
the savings. In economics literature, financial dept, was considered to rather fi-
nancial and macro economic variables than economic development factors. The 
study is about the essence of relationship between the financial dept and eco-
nomic inequalities as a case of development economics. The individual deposits 
are the big component of money supply, and also, an important part of the mone-
tary base.  Therefore individual deposits as a one of the saving channels have an 
important role to explain developing of the financial deepening. In the assumpti-
on of the stationary state in nature of equivalence of monetary supply to mone-
tary demand, these monetary extentions are primarily determined by individual 
incomes and wealths in quantity theory of money. The aim of the study is which 
factor is able to explain properly the banking individual saving deposits of which 
is a proxy of money supply. Income inequality as a proxy of wealth or individual 
income properly? As a result of the modelling panel pool analysis. Both of them 
explain the saving deposits. The modelling is considerable for explaining the ne-
gative relationship between savings and income inequalities.  
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